2018.12.08 (sobota)

Centrum – Góra Grodzisko – Byczyna
Organizator – KTP Oddziału PTTK w Jaworznie.
Uczestnicy – Indywidualni lub kilkuosobowe drużyny szkolne pod opieką nauczyciela.
Wpisowe –

18 zł
20 zł
23 zł

Dzieci i młodzież – członkowie PTTK
Dzieci i młodzież oraz dorośli członkowie PTTK
Sympatycy turystyki kwalifikowanej

Zapisy do 30 listopada 2018r. w biurze O/PTTK w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 35, w godz. 10:00 - 17:00;
tel. 32 616 39 52, kom. 603 275 115
e-mail: jaworzno.pttk@gmail.com; www.pttk.jaw.pl
Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność
wpłat.
NUMER KONTA Raiffeisen POLBANK
83 1750 0012 0000 0000 3864 3991
Opiekun drużyny wraz z wpisowym składa listę uczestników.
Wzór listy drużyny szkolnej oraz karty zgłoszenia
indywidualnego i zgody na przetwarzanie danych w celach
dotacyjnych i ubezpieczeniowych stanowią załączniki do
regulaminu.
Świadczenia: Ubezpieczenie, obsługa
przodowników na trasie, znaczek rajdowy, materiały
krajoznawcze, dyplom dla szkoły, konkursy, posiłek
turystyczny na mecie rajdu.
Obowiązki uczestników: Odpowiedni ubiór
turystyczny, przestrzeganie Karty Turysty i
postanowień organizatorów. Każda drużyna musi
posiadać apteczkę. Uwaga! Każdy uczestnik musi
posiadać obuwie zamienne – pobyt na terenie Szkoły
Podstawowej Nr 20!
Przebieg rajdu:
1. 08:00 – zbiórka uczestników na parkingu przed głównym
budynkiem Urzędu Miasta.
2. Przejście piesze na trasie: Centrum – Równa Górka – Użytek
Ekologiczny „Chomik Europejski w Jaworznie” – Góra Grodzisko
– źródło „Smużyny” – Byczyna, SP nr 20 = ok. 10 km.
3. Po dojściu na metę rajdu zlokalizowaną w SP 20 w Byczynie –
posiłek turystyczny i konkursy: wiedzy o św. Mikołaju i
krzyżówka na czas. Wręczenie dyplomów i nagród.
4. Rozstrzygnięcie konkursu „Najlepsza Szkoła w Turystyce Pieszej
2017/2018” – wręczenie pucharów.
5. Zakończenie rajdu ok. godz. 14:30.
6. Każdy z uczestników z Byczyny wraca na własny koszt.
Uwagi końcowe – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody
zaistniałe w czasie trwania rajdu, który odbędzie się bez względu na pogodę. Wpisowe
nie jest zwracane w przypadku nie zgłoszenia się uczestnika na rajdzie.
 RAJDY PIESZE Z KTP PTTK O/JAWORZNO TO DOSKONALE SPĘDZONY CZAS – ZAPRASZAMY! 

