Zaproszenie
na Rajd Kolarski „Święto Roweru” Brynek 25.06.2017
IMPREZA SPORTOWO - TURYSTYCZNA

REGULAMIN Rajdu:
ORGANIZATOR:
CEL IMPREZY:

TERMIN I MIEJSCE:

META ZLOTU

ZGŁOSZENIE:
WPISOWE I
ŚWIADCZENIA:

KONKURSY:

OGÓLNE WARUNKI
UCZESTNICTWA:

DODATKOWE
INFORMACJE

Bytomski Turystyczny Klub Kolarski „Catena” PTTK O/Bytom, Koło PTTK nr 96
- Zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej,
CATENY, 25 Lecie Koła PTTK nr 96 i 15 lecia Koła PTSM nr 7
- Poznanie Ziemi Tarnogórskiej – zabytkowych parków i pałaców

i Koło PTSM nr 7.

- Obchody 55 LECIE

25 czerwca 2017 r. Zbiórka o godz. 8.00 w Parku Miejskim przy Muszli Koncertowej ul.
Chrzanowskiego. Wspólny wyjazd na metę Rajdu godz. 8.10 trasą wyznaczoną przez organizatora lub
indywidualnie .
BRYNEK - nadleśnictwo pod wiatą ul. Grabowa
Indywidualnie lub zespołowo na mecie rajdu OKOŁO GODZINY 11.00
W ramach wpisowego naklejka i potwierdzenie punktów na KOT,a zwycięzcy konkursów otrzymują
dyplomy i nagrody.
Wpisowe dla:
•
młodzieży szkolnej 1 zł
•
dorosłych 3 zł
Na mecie rajdu od godziny 11.30
•
łapanie kijka,
•
rzut oponą,
•
jazda żółwia
Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ochrony przyrody i
Karty Turysty.
- Organizacja zgłaszająca jest
odpowiedzialna za zachowanie swoich uczestników, - Organizator nie bierze żadnej
odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do
uczestników rajdu i osób trzecich.
- Uczestnicy Zlotu ubezpieczają się indywidualnie od NNW
na czas trwania imprezy oraz dojazdu na rajd jak i powrotu.
Uczestniczący w Zlocie członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską PTTK są
ubezpieczeni od NNW zgodnie z umową o ubezpieczeniach Nr polisy 5834-02.694.413 AXA TU i R.
S.A. od 1.04.2016-31.03.2018 r.
- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
- Dzieci i młodzież biorą udział w rajdzie pod opieką dorosłych
- Zlot jest
organizowany społecznie przez Przodowników Turystyki Kolarskiej Klubu „Catena”

W poniedziałeki podczas spotkań klubu u kol. Andrzeja Kopca tel.kom.
ORGANIIZATORZY :
A.Kopiec B.Pietryka ,P.Kryca

606 610347

