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POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE

REGIONALNY ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI
im. Stefana Kaczmarka
70-210 Szczecin
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10
tel. /faks (91)434-56-24
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl
www: ros.pttk.pl

Zlot jest organizowany i prowadzony społecznie przez Kadrę PTTK ROS.

Rajdu turystycznego

Turysto pamiętaj!!!
 Nie dewastujmy urządzeń turystycznych, bo być może
jutro ktoś z naszej rodziny nie będzie miał, gdzie
odpocząć.
 Nie niszczmy drzew, krzewów i runa - dajmy szansę poznać
naszą przyrodę dzieciom i wnukom.
 Nie wjeżdżajmy samochodem do lasu - uwierzmy w
możliwości swoich nóg.
 Nie śmiećmy, aby potem nie narzekać, że żyjemy w
brudnym środowisku.
 Mając psa na smyczy, dbamy o jego bezpieczeństwo i
bezpieczeństwo otoczenia.
 Nie płoszmy zwierzyny - las to w końcu jej dom, my
jesteśmy tylko gośćmi.

Rok 2019 – Rok Młodych „Z PTTK wspólnym szlakiem”

25 maja 2019 r.
Me ta ra jd u :
Szkoła Podstawowa nr 8,
ul. Piaskowa 99; Police,
czynna od 12:00.

Patronat Honorowy – Prezes PTTK ROS Danuta Borkowska

Trasy rajdowe

Kom itet organizacyjny :

Trasa 1 (piesza) Trzeszczyn (pomnik) – szlak żółty – Police (rynek) – bez szlaków –
Park Staromiejski (lapidarium) – dojście do ul. Piłsudskiego – ul. Przybora – ul Mieszka
I – ul. Piaskowa (SP 8), Długość trasy 8 km; start 9.35; dojazd: autobus linii 103,
odjeżdżający z pętli „Głębokie” o godz. 9.15, prowadzenie - Roman Urbaniak
Trasa 2 (piesza) Skolwin (kościół) – szlak zielony – ul. Inwalidzka – ul. Kościelna
– Przęsocin – bez szlaków – ul. Centralna – ul. Szkolna – Polana Siedlicka (Dąb
Samotnik) – droga wzdłuż potoków: Przemsza i Siedliczanka – ul. Piaskowa (SP
8), Długość trasy 7 km; start 09.30; dojazd: autobus linii 63, odjeżdżający z pętli
„Kołłątaja” o godz. 8.37, prowadzenie - Sławomir Bosiak
Trasa 3 (rowerowa) Police (Rynek) – Jasienica – Puszcza Wkrzańska – Police
(SP 8), ok. 30 km, start godz. 10.00, prowadzenie - Wiesław Gaweł
Trasa 4 (piesza lub rowerowa) Dowolna według regulaminów OTP lub KOT







Kierownik mety – Roman Przybyłowicz
Konferansjer – Józef Smolański
Projekt znaczka – Agnieszka Korenkiewicz
Opracowanie regulaminu – Janusz Wesołek
i Waldemar Hejza
Klubu i Koła zrzeszone w PTTK ROS Szczecin
Partner m edialny : Kurier Szczeciński
Zgłoszenie udział u :

Zgłoszenia przyjmuje biuro oddziału(do dnia 22.05.2019 r.) od wtorku do piątku,
w godzinach od 1300 do 1700. Wpłaty wpisowego można dokonać w siedzibie
PTTK ROS lub przelewem na konto PEKAO S.A. I O/Szczecin
03124038131111000043756810, z dopiskiem „Wiosna na Pomorzu”,
z jednoczesnym powiadomieniem telefonicznym - tel. 914345624.
Ilość miejsc na poszczególnych trasach ograniczona,
Wpisowe (w terminie do 22.05.2019):



Członkowie PTTK – 3 zł.
Pozostali uczestnicy – 5 zł.
W terminie późniejszym nie gwarantujemy pełnych świadczeń!

Wpisowe przeznaczone jest na samorealizację imprezy!!!
W ramach wpisowego uczestnikom przysługują
następujące świadczenia:







znaczek rajdowy,
posiłek turystyczny,
odcisk okolicznościowej pieczęci,
punkty na odznaki turystyki kwalifikowanej,
drobne upominki dla zwycięzców konkursów,
opieka przodownicka na trasach imprezy.

Organizacja konkursów na mecie (rozpoczęcie o godzinie 1230)

Konkurs

Prowadzący

Rysunkowy

Małgorzata Mania

Fotograficzny

Janusz Wesołek

Przyrodniczy

Krystyna Wolniak

Piosenki

Józef Smolański i Roman Urbaniak

Pozostałe uregulowania:
1. Osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne mogą brać udział w rajdzie tylko pod
opieką dorosłych lub opiekunów.
2. Po wyczerpaniu limitu na daną trasę lub w innych uzasadnionych przypadkach,
organizatorzy mogą przesunąć uczestników na inną trasę.
3. W przypadku nie stawienia się uczestników na metę lub nieprzestrzegania
regulaminu, nie będą przysługiwać im świadczenia rajdowe.
4. Wszyscy uczestnicy rajdu nieposiadający ważnej legitymacji PTTK
ubezpieczają się we własnym zakresie.
5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są posiadać kartę rowerową.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komitetu Organizacyjnego.

