Regulamin Rajdu Narciarsko – Pieszego o Puchar Starosty Strzyżowskiego
1. Organizatorzy:
- Powiat Strzyżowski,
- Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej,
- PTTK Rzeszów,
- Siedlisko „Janczar” w Pstrągowej.
2. Cele rajdu:
- poznawanie walorów krajoznawczych powiatu strzyżowskiego,
- propagowanie turystyki pieszej jako formy zdrowego i aktywnego wypoczynku,
- integracyjne spotkanie młodzieży powiatu strzyżowskiego.
3. Przebieg imprezy:
Start:
Trasa główna:
17 luty 2018 r. (sobota), godz. 10.00 spod leśniczówki w Łętowni
(za stokiem narciarskim), po wcześniejszej weryfikacji.
Trasa:
Wspólny 12-kilometrowy spacer drogami i ścieżkami do mety w miejscowości Pstrągowa
(Siedlisko „Janczar”). Po zakończeniu imprezy ok. godz. 14:00, powrót we własnym zakresie lub
po wcześniejszym zgłoszeniu podstawionymi przez organizatora autokarami (koszty związane z
powrotem ponoszą uczestnicy).
4. Uczestnictwo:
- w rajdzie mogą brać udział grupy zorganizowane zgłoszone przez szkoły i instytucje, jak
również osoby indywidualne,
- młodzież szkolna bierze udział w imprezie wyłącznie pod opieką nauczyciela lub rodziców.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 13.02.2018 r., pod adresem:
Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej
tel. 17 276 55 90
e-mail: pckit@strzyzowski.pl
5. Świadczenia organizatorów:
- opieka przewodnicka,
- puchary i/lub dyplomy dla grup zorganizowanych,
- ciepły poczęstunek,
- punkty do odznaki GOT lub GON oraz punkty do odznaki „Turysta Przyrodnik”,
- losowanie upominków.
6. Obowiązki uczestników:
- przestrzeganie Karty Turysty, zasad ruchu drogowego, przepisów ppoż. i ochrony przyrody,
- posiadanie odpowiedniego ubioru dostosowanego do warunków atmosferycznych,
- posiadanie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów jeśli mają mniej niż 18 lat,
- stosowanie się do poleceń organizatorów.
7. Tempo marszu nadają organizatorzy i jest ono dostosowane do tempa najsłabszego uczestnika
wycieczki.
8. Czas i miejsce odpoczynku oraz posiłków wyznacza organizator.
9. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne i skaleczenia bezzwłocznie należy zgłaszać kierownikom grup
lub organizatorom.
10. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu i zawiadomienie rodziców lub
prawnych opiekunów.
11. Postanowienia końcowe:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zaistnienie zdarzeń losowych podczas
trwania rajdu, a uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność
i ubezpieczają się we własnym zakresie. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do
organizatorów.

