Regulamin Rajdu Promienistego
100 km na 100 Lecie Odzyskania Niepodległości
I. Organizator:
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne " Sokół" w Gminie Czernichów
z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim ul. Brodek 2
34-312 Międzybrodzie Bialskie
Telefon komórkowy: Piotr Harat /prezes/ - 604 639 586.
II. Cele Rajdu:
- Uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
- Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych obszaru Beskidu Małego.
- Propagowanie i zachęcanie do aktywnego wypoczynku.
- Integracja społeczności lokalnych.
- Wymiana wiedzy i doświadczeń między sympatykami pieszych wędrówek.
- Rozpowszechnianie turystyki górskiej.
III. Termin Rajdu
- Rajd Promienisty 100 km na 100 Lecie Odzyskania Niepodległości odbędzie się w dniu 7
września 2018 roku (sobota).
IV. Uczestnictwo w Rajdzie.
- Uczestnicy samodzielnie wybierają trasę wędrówki
- Każdy pełnoletni uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za siebie
- Uczestnicy niepełnoletni muszą znajdować się pod opieką dorosłych uczestników, którzy
biorą za nich odpowiedzialność.
- Na każdej trasie będzie obecny członek PTG „Sokół”.
- Należy zabrać ze sobą odpowiednie obuwie i odzież uwzględniając zmienne warunki
atmosferyczne.
- Wpisowe w wysokości 25 PLN od osoby na konto:
B.S. w Porąbce 89 8124 0009 2001 0026 4369 0001 w terminie do 31.08.2018 r.
- Każdy uczestnik w dniu Rajdu otrzyma na mecie koszulkę pamiątkową, posiłek oraz dyplom.
V. Zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie.
- Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie należy dokonać telefonicznie pod numer: 692-432-667
Barbara Kos -Harat.
- Termin zgłoszeń upływa z dniem 31.08.2018 r
VI. Trasy Rajdu
- Trasy Rajdu są przedstawione na mapach internetowych dołączonych do niniejszego
Regulaminu.
VII. Informacje uzupełniające
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników
Rajdu w trakcie jego trwania.
- Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Rajdu, zasad turystyki,
przepisów o ochronie przyrody oraz stosowania się do wskazówek i zaleceń Organizatora
Rajdu.
VIII. Postanowienia końcowe.
Organizator Rajdu zastrzega sobie prawo zmiany tras Rajdu oraz odwołania imprezy
częściowo lub w całości w razie powstania warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia
Uczestników Rajdu w wyjątkowych sytuacjach pogodowych lub losowych.
Stosowna informacja ukaże się na stronie: www.sokol.waw.pl

