
REGULAMIN

.

62 Rajdu Urodzinowego Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK
im. Henryka Gintera

ORGANIZATORZY
Organizatorem rajdu jest Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK im. HenrykaGintera
przy 
Oddziale Łódzkim im. Jana Czeraszkiewicza.
KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor rajdu – Michał Sztańc
Kierownik tras – Michał Sztańc, Wiesław Grabowski, Marek Krawczyk
Kwatermistrz – Mirosław Jezierski, Jan Krawczyk, Michał Sztańc
Skarbnik – Mirosław Jezierski, Michał Sztańc
Sekretarz – Rafał Grabarczyk, Jacek Siech
Konkursy – Marek Krawczyk, Michał Sztańc
TERMIN I MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się w terminie 14.09.2018 – 16.09.2018 w miejscowości Księże Młyny nad
Wartą w ośrodku Leśne Domki.
CEL RAJDU
Rajd ma charakter krajoznawczo – turystyczny którego celem jest:
- uczczenie 62 rocznicy powstania klubu
- popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku
- poznanie walorów krajoznawczych Kotliny Sieradzkiej
- integracja środowiska turystycznego
- realizacja tras pod hasłem Razem Na Szlaku
WARUNKI UCZESTNICTWA
W rajdzie mogą uczestniczyć członkowie i sympatycy Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy.
ZGŁOSZENIA I OPŁATY
Zgłoszenia uczestnictwa na rajd oraz wpisowe będą przyjmowane podczas zebrań
klubowych i wycieczek niedzielnych lub u Komandora rajdu pod numerem tel. 503 145 679
do dnia 2.09.2018
- wpisowe dla klubowiczów – 30 zł
- wpisowe dla sympatyków klubu – 35 zł
- noclegi w domkach 3 osobowych ( z pościelą ) – 35 zł ( doba )
W razie nie przybycia na rajd wpisowe nie będzie zwracane.

ŚWIADCZENIA
W ramach wpisowego organizator zapewnia:

- odcisk okolicznościowej pieczęci
- opiekę przodownicką podczas rajdu
- zwiedzanie Tamy nad Jeziorskiem z przewodnikiem
- nagrody w konkursach
- ognisko z prowiantem
- zabawę taneczną
PROGRAM RAJDU
Piątek 14.09.2018
- wyjazd z Rynku Starego Miasta o godz. 9.00
- trasa – wzdłuż rzek Bzury, Bełdówki, Ner – 70 km
Sobota 15.09.2018
- wyjazd na trasę o godz. 9.00
- trasa – Księże Młyny - Łyszkowice, Dąbrowa, Chocim, Głuchów – Księże Młyny – 40 km
Niedziela 16.09.2018
- wyjazd z ośrodka o godz. 9.00
- trasa – Księże Młyny, ( wzdłuż rzeki Ner ) - Łódź – 70 km
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
Uczestników rajdu obowiązuje:
- posiadanie dokumentu tożsamości i telefonu komórkowego
- przestrzeganie karty turysty, regulaminu rajdu, przepisów ruchu drogowego, przepisów
porządkowych ośrodka, przepisów przeciwpożarowych i zarządzeń Komandora rajdu
- posiadanie sprawnego roweru, narzędzi i niezbędnych części zamiennych
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- młodzież do lat 18 bierze udział w rajdzie pod opieką osób dorosłych
- uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez uczestników rajdu
oraz szkody wyrządzone osobom trzecim i przez osoby trzecie podczas trwania rajdu
- osobom nie zrzeszonym w PTTK zaleca się ubezpieczenie na czas trwania rajdu
- organizator nie ubezpiecza rowerów i sprzętu turystycznego
- rajd odbędzie się bez względu na pogodę

