ORGANIZATOR
Oddział PTTK w Grudziądzu
Klub Turystyki Kolarskiej PTTK KALINKA
WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
Gmina Grudziądz
KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor
- Grzegorz Rakowiecki / tel. 662 862 316
Z-ca
- Adam Biernath / tel. 728 919 112
Sekretariat
- Zbigniew Grabowski, Katarzyna Biernath, Anna Chróścicka
Kwatermistrz - Bogdan Becker, Tadeusz Ciborowski
CEL RAJDU
- uczczenie 40 lat działalności KTK KALINKA
- popularyzacja turystyki na dwóch kołach w formie jak w pierwszych latach
istnienia Klubu - podłoga w szkole lub własny namiot
- spotkanie turystów kolarzy i umacnianie więzi koleżeńskich
- czynny wypoczynek na świeżym powietrzu
TERMIN I MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się w dniach 19-22.07.2018 w Zespole Szkół w Małych Łunawach
ZGŁOSZENIA I WPISOWE
Zgłoszenia i wpisowe 50 zł (dla członków PTTK) 60 zł (dla pozostałych) należy
przesyłać do dnia 06.07.2018r. na kartach zgłoszenia wraz z potwierdzeniem
wpłaty wpisowego (ksero, skan) na adres Komandora Zlotu:
Grzegorz Rakowiecki
86-300 Grudziądz; ul. Łęgi 13/54
lub na email: grzegorz329-57@o2.pl
Noclegi: 30 zł (nocleg w szkole) 20 zł (własny namiot) płatne przelewem lub w
Małych Łunawach
Wpisowe należy wpłacić do dnia 06.07.2018 r. na adres:
Oddział PTTK Grudziądz; ul. Hallera 32; 86-300 Grudziądz; Bank Spółdzielczy
Nr konta 27 9484 1033 0312 0004 2003 0001 z dopiskiem „Sztafeta 40/40”.
Po terminie należy przed opłaceniem wpisowego skontaktować się z Komandorem.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
- nocleg w Sali gimnastycznej (własny śpiwór) lub we własnym namiocie
- dostęp do toalet z ciepłą wodą i do kuchni
- metalowy znaczek okolicznościowy
- naklejka okolicznościowa
- obiad w dniu 21.07.2018
- poczęstunek przy grillu 20 i 21.07.2018
- wyjazd na trasę krajoznawczą
Obowiązki uczestnika
- posiadanie własnego wygodnego śpiwora i coś pod niego
- posiadanie sprawnego roweru, dowodu tożsamości
- przestrzeganie zasad ruchu drogowego
- należy posiadać apteczkę w grupie, kole (niekoniecznie rowerowym )
- przestrzeganie regulaminu zlotu (KOMANDOR MA ZAWSZE RACJĘ)
- młodzież do lat 18 uczestniczy tylko pod opieką osób dorosłych
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- rajd nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany według
zasady „non profit”, odbywa się on na zasadzie samoorganizacji, a
uczestnicy zlotu dokonują jedynie wpłaty na organizację imprezy
- członkowie PTTK posiadają NNW w ramach opłaconych składek
członkowskich, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie
- rajd odbędzie się bez względu na pogodę
- organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
uczestnika osobom trzecim
- uczestnik pokrywa wszystkie szkody spowodowane przez niego
- dokonanie wpłaty wpisowego jest potwierdzeniem, że osoba, która będzie
uczestniczyła w rajdzie zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go
- ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora rajdu
Program Zlotu
19.07.2018 Czwartek

1700-2100 - przyjmowanie uczestników
1900
- rozpoczęcie sztafety pętla ok. 18 km > mapa

20.07.2018 Piątek

1000-2000 - przyjmowanie uczestników
2030
- grill i ognisko

21.07.2018 Sobota

700-900 - przyjmowanie uczestników
1100
- zakończenie sztafety
1200
- obiad
1400
- wyjazd na trasę krajoznawczą
1900
- grill i ognisko

22.07.2018 Niedziela

1000

KAŻDY UCZESTNIK OBOWIĄZKOWO ZABIERA ZE SOBĄ DOWÓD WPŁATY

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA (60 OSÓB w SZKOLE)
O UCZESTNICTWIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZENIA
WPISOWE NIE PODLEGA ZWROTOWI

- zakończenie rajdu

Oddział PTTK w Grudziądzu
Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „KALINKA”
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SPONSORZY:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
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REGULAMIN
19-22.07.2018 Małe Łunawy
Regulamin dostępny również na stronie: www.kalinka.net.pl
GMINA GRUDZIĄDZ

