ODDZIAŁ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO

w PILE
im. HENRYKA KAMIŃSKIEGO

Nadleśnictwo Zdrojowa Góra w Pile
zapraszają
w dniu 29.09.2018 r.
na

XLVIII RAJD STASZICOWSKI

XLVIII

REGULAMIN
RAJDU STASZICOWSKIEGO

1. Organizator:
- Oddział PTTK w Pile im. Henryka Kamińskiego
2. Współorganizatorzy:
- Komenda Hufca ZHP im. St. Staszica w Pile
- Hurtownia „Dorota”
- Muzeum St. Staszica w Pile
3. Kierownictwo Rajdu:
- Komendant Rajdu
- Obsługa mety:
- Obsługa medyczna

- Elżbieta Horst
- Krystyna Michalik
- Stefan Horst
- Mieczysława Połyniak

Kierownicy tras:
Trasa nr 1 - piesza
- Edmund Maciaszek
Trasa nr 2 - rowerowa
- „Jednoślad”
Trasa nr 3 - dowolna /piesza, rowerowa, samochodowa/
4. Cele programowe Rajdu:








popularyzacja turystyki kwalifikowanej jako formy czynnego wypoczynku,
bliższe zapoznanie się z walorami krajoznawczymi Piły i jej okolic,
umocnienie więzi koleżeńskich wśród turystów,
promocja roku 2018 „Szlakami Niepodległości”
zapoznanie się z zasadami przebywania w lesie
uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości
uczczenie setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego

5. Warunki uczestnictwa:
- do udziału zapraszamy wszystkich chętnych zrzeszonych jak i nie
zrzeszonych w PTTK,
- udział dzieci i młodzieży nieletniej tylko pod opieką osób dorosłych i na ich
odpowiedzialność,
- warunkiem
udziału
jest
zgłoszenie
i
wpłacenie
wpisowego
do dnia 21.09.2018 r. na adres: Oddział PTTK, ul. Śródmiejska 12/1, 64-920
Piła, tel. 67 212-44-30
lub na konto 82 1940 1076 3022 1770 0000 0000 z dopiskiem
4 „Rajd Staszicowski”
- wpisowe (od osoby) wynosi:
- członkowie PTTK (z opłaconymi składkami), dzieci i młodzież 10,00 zł,
pozostali uczestnicy 12,00 zł,
- opiekunowie grup zorganizowanych (minimum 10 osób) uczestniczą w
rajdzie bezpłatnie, ale prosimy o ich uwzględnienie w karcie zgłoszenia,
- uczestnikom zgłoszonym na Rajd po terminie nie gwarantujemy pełnych
świadczeń,
- członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni, pozostali uczestnicy
ubezpieczają się we własnym zakresie.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
6. Świadczenia (w ramach wpisowego):
- metalowy znaczek rajdowy oraz certyfikat uczestnictwa,
- punkty do odznaki turystyki kwalifikowanej,
- opieka wykwalifikowanych przodowników turystycznych na trasach,
- posiłek rajdowy,
- nagrody – niespodzianki
6. Proponowane trasy:
7.
Trasa nr 1 - piesza 29.09.2018 długość trasy ok. 7 km
Zbiórka o godz. 10.00 na Placu Konstytucji 3 Maja.
Pójdziemy na metę trasą lasami wokół Piły.
Trasa nr 2 - rowerowa – 29.09.2018
Zbiórka o godz.10.00 na Placu Konstytucji 3 Maja przy fontannie skąd wyruszymy
na trasę: Plac Konstytucja 3 Maja – Okrzei – Warsztatowa – Mickiewicza – Aleja
WP – Dolaszewo – Szydłowo – Zawada – Aleja WP – Bulwary Chattelerault – Plac
Konstytucja 3 Maja – Libelta – Motylewska – Aleja Poznańska – Nadleśnictwo
Zdrojowa Góra.

Trasa nr 3 - dowolna
/piesza, rowerowa, samochodowa/ - przebieg trasy należy zgłosić
organizatorom na karcie zgłoszenia.
8. Meta Rajdu: zlokalizowana na terenie Nadleśnictwo Zdrojowa Góra
przy ul Poznańskiej w Pile, godz. 1200- 1400
Na mecie możliwość dokonania zakupu książeczek zdobywania odznak
turystycznych
oraz odznak z poprzednich rajdów turystycznych. Odbędą się
również konkursy z nagrodami:
 konkurs na piosenkę lub wiersz o St. Staszicu lub Rajdzie Staszicowskim,
 konkurs plastyczny (wykonanie projektu odznaki na kolejny „Rajd
Staszicowski” – obowiązujący format papieru A-4). Projekt należy
dostarczyć na starcie kierownikowi trasy. Ogłoszenie wyników konkursu
 gry i zabawy
9. Postanowienia końcowe:
- uczestników obowiązuje przestrzeganie niniejszego „Regulaminu”, zasad
„Karty turysty”, przepisów Kodeksu drogowego, przepisów p. poż.
i przepisów o ochronie przyrody,
- drużyny zobowiązane są do posiadania apteczki z niezbędnym
wyposażeniem,
- ubiór uczestników powinien być dostosowany do potrzeb turystyki,
- osobom nieobecnym na rajdzie wpisowe nie będzie zwracane,
- organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ewentualnych zmian w programie.

Miłych wrażeń na trasach oraz słonecznej
pogody

życzą
ORGANIZATORZY

