POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ MIEJSKI im. Aleksandra Janowskiego
w Lublinie

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ

REGULAMIN

XI LUBELSKI ZLOT
PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI
PIESZEJ

„WÓLKA’17”

11 marca 2017 r.

I. ORGANIZATORZY :
1. „XI Lubelski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK „ Wólka
‘17”organizowany jest przez Komisję Turystyki Pieszej Oddziału
Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie .
II. CELE RAJDU:
• Doskonalenie umiejętności kadry programowej PTTK.
• Popularyzacja turystyki kwalifikowanej i aktywny wypoczynek.
• 700 lat Praw Miejskich Lublina.
• 110 rocznica „Pierwszej Wycieczki PTK”.
III. KADRA RAJDU :
1.
Skrzypek
Janusz
- komandor zlotu
2.
Dawidek
Tadeusz
- kwatermistrz
3.
Warowny
Leszek
- kierownik trasy
IV. TERMIN I MIEJSCE RAJDU :
Rajd odbędzie się w dniu 11 marca 2017 r. Zbiórka uczestników o godz. 9oo na
przystanku MPK-„Plac Singera 01”( ul. Lwowska)
Wyjście na trasę o godz. 915.
Po przejściu trasy „niespodzianki” odbędzie narada programowa:
• Przyjęcie ślubowania od nowo mianowanych PTP wręczenie legitymacji i
odznaki stopnia III.
• Wręczenie legitymacji PTP z rozszerzeniem na nowe regiony.
• Informacja o działalności OKTP za kadencje 2012/2016 r.
• Informacje o kalendarzu imprez turystycznych na 2017 roku.
• Dyskusja.
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W rajdzie mogą uczestniczyć Przodownicy Turystyki Pieszej oraz członkowie
PTTK posiadający aktualną legitymacje członkowską PTTK, po opłaceniu
wpisowego w wysokości 40,00 zł nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2017
r. w biurze O/M PTTK Lublin ul. Rynek 8.
VII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
- opiekę przodownicką na trasie,
- punkty na OTP,
- ubezpieczenie NNW na czas trwania rajdu, (aktualne opłacenie składek
członkowskich.)
- materiały szkoleniowe,
- posiłek turystyczny.
VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
- Przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Rajdu i poleceń kierownictwa.
- Przybycie na start i metę Zlotu w oznaczonym czasie.
- Przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody, p. poż. i zachowanie warunków
bezpieczeństwa.
- Posiadanie ze sobą wyposażenia dostosowanego do wędrówek pieszych przy
zmiennej pogodzie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
- Za rażące naruszenie regulaminu rajdu, kierownictwo może wykluczyć
uczestnika ze Zlotu.
W przypadku wykluczenia organizatorzy zwolnieni są ze wszelkich świadczeń.
- Za szkody spowodowane z winy uczestników, wszelką odpowiedzialność prawną
i materialną ponosi sprawca.
- Nieprzybycie na Zlot zwalnia organizatorów ze wszelkich świadczeń a wpisowe
zwracane nie będzie.
- Bilety MPK uczestnicy zapewniają we własnym zakresie.
- Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.
XI. INFORMACJA O RAJDZIE:
Informacji na temat rajdu udziela:
- Biuro Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie Rynek 8 tel. (0-81) 53-249-42
- Komandor Zlotu kol. Janusz Skrzypek – 694 447 518.
ZAPRASZAMY
Do zobaczenia na trasie !
KTP O/M PTTK w Lublinie
Lublinie

