2018 – EUROPEJSKI ROK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

„ROK DLA NIEPODLEGŁEJ”

Regulamin
Rajd Turystów
Zmotoryzowanych
Wycieczka autokarowa

„Rajd z Babą”
Zabrze i kopalnia GUIDO
10 marzec 2018
Organizowany przez Klub Turystyki Motorowej ZRYW
O/PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku

60 LAT KTM „ZRYW”
1957 - 2017
1

1.Organizator:
KLUB TURYSTYKI MOTOROWEJ ZRYW
O/PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. R. Traugutta 19
2. Cele rajdu:
Obchody 60-lecia KTM „ZRYW”
Integracja środowiska turystów PTTK oraz ich rodzin
w ramach ogólnopolskiej akcji „Razem Na Szlaku”
Propagowanie aktywnego wypoczynku w terenie.
Krzewienie zorganizowanej turystyki motorowej i
krajoznawstwa.
Poznawanie walorów krajoznawczych Zabrza
Zbieranie wymagań do odznak MOT/ TM, OTP i
krajoznawczych.
3. Kierownictwo Zlotu:
Komandor
- Marcin Husak
V-ce Komandor
- Elżbieta Zagłoba - Zygler
Sekretarz
- Józef Hupka
4. Termin i miejsce zbiórki - startu:
Wycieczka odbywa się w dniu 10 marca 2018 roku – sobota.
Zbiórka na parkingu przy łaźni miejskiej, ul Parkowa
Na zbiórkę należy zgłosić się do godz. 700.
5. Zgłoszenie
Zgłoszenia do 4 marca 2018 r.
Wpisowe:
członkowie PTTK
100,00 zł
Wpłaty można dokonać w kasie O/PTTK ul. Tarugutta 19
w poniedziałki w godz. 1630 - 1800 i w środy w godz. 1100 - 1300
oraz w godz. 1630 - 1800 lub przelewem na konto O/PTTK
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Prudnik w Banku Spółdzielczym w Prudniku nr konta: 06
8905 0000 2000 0000 1401 0001 z zaznaczeniem „Rajd z
Babą 2018”
6. Uczestnictwo:
Impreza wyłącznie dla członków PTTK
7. Świadczenia organizatora w ramach wpisowego:
Zwiedzanie Zabrza i kopalni GUIDO z przewodnikiem
Przejazd autobusem
Obiad w restauracji w kopalni
Okolicznościowa wlepka (samoprzylepna)
Możliwość wykonania ciekawych zdjęć
Członkowie PTTK z opłaconymi składkami za rok 2017 i
2018 są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków podczas trwania rajdu,
Bilety wstępu do kopalni
8. Uprawnienia i obowiązki uczestników:
Przestrzeganie zasad i regulaminu organizatora,
właściwego zachowania w czasie trwania imprezy
Czynny udział w zwiedzaniu obiektów .
9. Ramowy program RAJDU
do 700 Zbiórka na parkingu przy łaźni miejskiej, ul.Parkowa 4,
wyjazd autobusem do Zabrza
900 - 1745 - zwiedzanie wg ustalonego harmonogramu
– obiad w restauracji w kopalni
00
00
18 - 20 – Zakończenie Rajdu i wyjazd do Prudnika
2000 – planowany przyjazd do Prudnika
Uwaga ! Poszczególne czasy mogą ulec minimalnej zmianie !
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10. Postanowienia końcowe:
Rajd Turystów Zmotoryzowanych „ Rajd z babą” jest imprezą
non-profit, nie ma charakteru komercyjnego. Rajd
organizowany jest na zasadach samoorganizacji siłami
wolontariatu , zgodnie ze statutem PTTK.
Regulamin jest dokumentem wewnętrznym, zatwierdzonym
przez Zarząd Oddziału PTTK w Prudniku na podstawie art.10
pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz U. z 2003 r. nr 96
poz. 873 z późniejszymi zmianami/.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne życzenie
i odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody
wyrządzone osobom trzecim przez uczestników rajdu.
Impreza odbywa się niezależnie od pogody.
W przypadku nie stawienia się na zbiórkę wpisowe nie
podlega zwrotowi.
Interpretacja regulaminu oraz wydawanie dodatkowych
komunikatów należy do KTM „ZRYW”
Impreza motorowa została zatwierdzona przez KTM ZG
PTTK jako impreza o randze regionalnej pod nr 13/18
KTM ZG PTTK

Zapraszamy
i życzymy szerokiej drogi i mocnych wrażeń!

4

