
     

REGULAMIN

I RAJD SZLAKIEM MIAST WSI
I MIASTECZEK

Klub Turystyki Motorowej Tajfun
Poraj

Poraj-Lubliniec



21.09.2019

11. Postanowienia końcowe 

Rajd został zarejestrowany przez KTM ZG PTTK pod numerem 166/19

W przypadku nie wzięcia udziału w rajdzie składka nie będzie zwracana

Organizator nie ubezpiecza uczestników zlotu oraz nie bierze 
odpowiedzialności za szkody i wypadki poniesione przez uczestników rajdu 
i osoby trzecie

Członkowie PTTK posiadają w ramach składek ubezpieczenie NNW

Pozostali uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu jak 
również wprowadzenia zmian w przypadkach uzasadnionych i koniecznych 

Impreza o charakterze non profit nie ma charakteru komercyjnego. Rajd 
organizowany na zasadzie samoorganizacji siłami wolontariatu organizacji 
zgodnie ze statutem PTTK

Dodatkowe informacje pod nr telefonów: 574 060 564 lub 506 055 859

Organizatorzy I Rajdu Szlakiem Miast Wsi I Miasteczek
Klub Turystyki Motorowej Tajfun Poraj

życzą wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń,
wspaniałej pogody i dobrego humoru

Program I Rajdu Szlakiem Miast Wsi I Miasteczek

Sobota 21.09.2019 

8.00 Przywitanie uczestników w Poraju przed budynkiem informacji 
turystycznej - budynek PKP

8.15 Wydawanie materiałów i wyjazd na trasę Poraj - Lubliniec

9.30 Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta Lublińca

12.00 Weryfikacja odznak a w trakcie rozgrywanie konkursów 
sprawnościowych

14.00 Obiad

14.40 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród

15.30 Zakończenie rajdu

1. Organizator

Organizatorem Rajdu jest Klub Turystyki Motorowej Tajfun Poraj

2. Cel rajdu

Zapoznanie z zabytkami miasta Lublińca

Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa

Popularyzacja turystyki motorowej



Integracja rodzin członków PTTK i znajomych oraz gości

Dobra zabawa i zdrowa rywalizacja

Zdobywanie odznaki turystycznych

3. Kierownictwo rajdu

Komandor Klaudiusz Mannsfeld

Wicekomandor ds. konkurencji Marta Rudzka

Wicekomandor ds. technicznych Małgorzata Leśniak

Wicekomandor ds. organizacyjnych  Michał Całka

Sędzia Główny Andrzej Leśniak

4. Termin i trasa rajdu

Rajd odbędzie się w dniu 21.09.2019 strat Poraj przed budynkiem PKP                   
trasa Poraj - Lubliniec zwiedzanie miasta

5. Warunki uczestnictwa

W rajdzie mogą uczestniczyć turyści zrzeszeni w PTTK jak i niezrzeszeni                     
w drużynach lub indywidualnie, w sprawnych samochodach osobowych 
dopuszczonych do ruchu drogowego po drogach publicznych po uiszczeniu składki
na organizację imprezy w kwocie 45 zł/os. Składkę na organizację imprezy można 
wpłacać w siedzibie koła Poraj budynek GOK pok 19 w godzinach urzędowania lub
w punkcie Opłat Expert na placu Biedronki w Poraju codziennie od 9.00 do 17.00 
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19.09.2019 r

6. Świadczenia organizatora

Przewodnik po mieście Lubliniec

Książeczki zdobywanej odznaki

Puchary i nagrody dla najlepszych

Obiad

Okolicznościowa wlepka rajdowa

7. Klasyfikacja

Będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa. Z drużyny dowolna jedna osoba 
będzie mogła brać udział w jednej konkurencji.

8. Punktacja

Punktacja konkurencji zostanie omówiona przez sędziego głównego

9. Protesty

Protesty na piśmie będzie można wnosić do Sędziego Głównego po wpłaceniu 
wadium w wysokości 100 zł w ciągu 15 minut od ogłoszenia wyników

10. Obowiązki uczestnika

Przestrzegać regulaminu rajdu

Stosować się do poleceń kierownictwa rajdu

Przestrzegać przepisów o ruchu drogowym

Przestrzegać przepisów o ochronie zabytków i ochronie przyrody

Przestrzegać przepisów p. poż

Zgłosić się na start rajdu o wyznaczonej godzinie

Udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Posiadać obowiązkowe wyposażenie samochodu


