POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ "RATAJE"
przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych"

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ "RATAJE" przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych"
w Poznaniu mieści się na Os. Jagiellońskim 12 (piętro administracyjne
wieżowca przy Rondzie Rataje).
Dyżury: w poniedziałki i czwartki od 18:00 do 19:00 w czasie których:
- przyjmuje nowych członków PTTK ,
- udziela wszelkich informacji turystycznych,
- przyjmuje składki członkowskie.

XLVII RAJD MIESZKAŃCÓW
OSIEDLI SPÓŁDZIELCZYCH
RAJMOS – 2018
RAJD RODZINNY
REGULAMIN

Kicin, 22.09.2018r.
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I. Organizatorzy Rajdu:
-

V. Uczestnictwo w Rajdzie

PTTK Oddział "RATAJE" przy SM "Osiedle Młodych",
Urząd Miasta, Wydział Sportu w Poznaniu,
Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSIEDLE MŁODYCH", DK „Jagiellonka”
Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie.

II. Cele Rajdu:
-

rozwijanie oświaty, rekreacji i ochrony przyrody poprzez turystykę
zapewnienie w gronie rodzinnym czynnego wypoczynku na łonie
przyrody,
poznanie walorów krajoznawczych Puszczy Zielonki,
popularyzacja turystyki kwalifikowanej.

III. Przebieg Rajdu:

Trasa I

Kobylnica - Wierzenica - Kicin - Koziegłowy
Start: Kobylnica PKP godz.8:02 (wyjazd z Poznania
godz.7:48)

Trasa II

Czerwonak – Dziewicza Góra – Kicin –
Koziegłowy.
Start: PKP Czerwonak godz.9:43 (wyjazd z Poznania 9:27)

Trasa III

Zgłoszenia przyjmuje Oddział PTTK "RATAJE" w Poznaniu
Os. Jagiellońskie 12 (tel. 0788-450-417) w poniedziałki
i czwartki w godzinach: od 18:00 do 20:00
VI. Kierownictwo Rajdu zapewnia:

11 km

- kierowników tras,
- posiłek w postaci grochówki (do własnego naczynia).
- znaczek rajdowy,
- konkursy rekreacyjne na mecie z nagrodami (nieodebrane na mecie
nagrody powiększają pulę nagród)
- punkty na OTP.

9 km

VI. Postanowienia końcowe:
-

Koziegłowy - Kicin - Koziegłowy.
Start: MPK Koziegłowy Taczaka II godz. 10:49
(wyjazd: autobus nr 320 Rondo Śródka godz.10:29)

Wpisowe wynosi - 7,00 zł.
Dla członków PTTK - 5,00 zł (za okazaniem legitymacji).
Dodatkowo: 3,00 zł dla trasy autokarowej.
Opiekunowie grup młodzieżowych ( co najmniej 10 osób)
uczestniczą w Rajdzie nieodpłatnie.

4 km

-

Trasa IV Trasa dla seniorów: autokarowo-piesza
Start: os. Jagiellońskie 12 godz.10:00

Trasa V

Trasa dowolna - piesza lub rowerowa, ustalają
uczestnicy

Uwaga: Godziny odjazdów pociągu proszę sprawdzić w przed wyjazdem na Rajd.

IV. Meta Rajdu
Meta Rajdu w dniu 22.09.2018 usytuowana na boisku Szkoły Podstawowej
im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie czynna będzie w godz. 12:00 –
13:30.
Zakończenie Rajdu połączone z rozdaniem nagród, godz. 13:30

-

uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty,
przepisów ochrony przyrody,
uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność,
i ubezpieczają się we własnym zakresie, za osoby niepełnoletnie
odpowiadają opiekunowie,
osobom zgłoszonym, a nieobecnym na rajdzie nie przysługuje zwrot
wpisowego.
zgłoszenie na rajd jest równocześnie zgodą na przetwarzanie danych
osobowych
Rajd współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania
Wszystkim uczestnikom życzymy ładnej pogody i dobrej zabawy.

ORGANIZATORZY

