XLVIII Rajd
Miłośników Przyrody
Przyjezierze 2018
Organizator:
Poznański Klub Motorowy PTTK “Przemysław”
(www.pkm-przemyslaw.pl)
przy współpracy z; Urzędem miasta i gminy Słupca,
Bricomarche Słupca
Kierownictwo imprezy:
- Antoni Banach
- Ireneusz Dolata
- Danuta Fibich

- komandor
- sędzia główny
- sędzia

Cel imprezy:
- upowszechnianie turystyki motorowej i krajoznawstwa.
- krzewienie kultury motoryzacyjnej.
- przypomnienie zasad ruchu drogowego
- promocja turystyki rodzinnej i międzypokoleniowej.
Czas trwania i baza rajdu:
- od 21 września godz. 15,30 do 23 września godz. 15,00
- Ośrodek Wypoczynkowy “Pod Sosnami”, Przyjezierze ul. Bukowa 4
Uczestnictwo:
Każdy z opłaconym wpisowym, sprawnym pojazdem miłującym
przyrodę, rekreację, wypoczynek, grzybobranie , dobry humor i zabawę.
Koszty uczestnictwa:
Członkowie PKM “Przemysław” i
148 zł
Pozostali niezrzeszeni
168 zł
zgłoszone dzieci do lat 14 biorące udział w rekreacji (bez świadczeń)
20 zł
W cenie wpisowego uwzględniono opłatę za energię elektryczną w ilości
5 KW na domek. Większa ilość zużytych kW podlega opłacie zgodnie z
cennikiem operatora energii przy zdawaniu domku.
Zgłoszenia:
Osobiście w siedzibie PKM “Przemysław”, Poznań, Stary Rynek 90 w piątki
w godz. 18,15 - 19,30 lub telefonicznie pod nr. 793 368 143 Antoni Banach.
Termin zgłoszeń do 30.06.2018 r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń. Przy zgłoszeniach dzieci prosimy podać wiek dziecka.
Przy zgłoszeniu załogi wpłata minimum 50% kwoty wpisowego.

Świadczenia:
> dwa noclegi 21/22i 22/23 09. 2018 r
> zakwaterowanie w domkach 3-4 osobowych z sanitariatem
> spotkanie integracyjne (zabawa z zakąską) 21.09.2018 r.
> wyżywienie:
Piątek
- obiadokolacja
Sobota
- śniadanie, obiad, kolacja
Niedziela
- śniadanie

Trasa:
Opisana itinererem strzałkowym i na wiele innych sposobów.
Prosimy zabrać: mapę Wielkopolski, kompas, miarkę, koszyk(czek) na grzyby,
sprawną latarkę, dobry humor.
Start:
W dniu 21.09.2018 r. -Start lotny
Materiały na trasę wydawane będą 21 września /Piątek/ w godz. 15.30 - 17,30
w Słupcy market Bricomarche ul. gen Zygmunta Berlinga 6
więcej informacji dotyczących startu w oddzielnym komunikacie w wrześniu.
Meta:
w dniu 21.09.2018 r w godz.17,00-19,00 w Ośrodku Wypoczynkowym
“Pod Sosnami” Przyjezierze ul. Bukowa 4
Klasyfikacja:
klasyfikacja załóg w trzech dyscyplinach;
- rajd samochodowy
- nocne grzybobranie
- turystyka i rekreacja
- klasyfikacja generalna
w poszczególnych dyscyplinach zwycięża załoga, która uzyska najmniejszą
ilość punktów karnych. W klasyfikacji generalnej liczy się suma miejsc z
poszczególnych dyscyplin - decyduje najmniejsza ilość pkt.
W konkurencjach dzieci - punktacja dodatnia w grupach wiekowych.
Pula nagród uzależniona od wpływów finansowych i rzeczowych darczyńców.
Punktacja:
zgodnie z regulaminem ramowym rajdu “Miłośników Przyrody”

Ogłoszenie wyników:
- tabela wyników wywieszona będzie podczas trwania imprezy i uzupełniana
na bieżąco.
- oficjalne ogłoszenie wyników -30 min po wywieszeniu punktacji wstępnej.
Postanowienia końcowe:
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
- w przypadku nieobecności na starcie, wpisowe nie będzie zwracane.
- materiały dotyczące przejazdu trasy jak i komunikaty ustne organizatorów
są obowiązujące i stanowią nieodłączną część regulaminu.
- członkowie PTTK z opłaconymi składkami za rok 2017 podlegają
ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania
imprezy, osoby pozostałe ubezpieczają się we własnym zakresie.
- uczestników obowiązuje przestrzeganie karty turysty oraz poleceń organizatora.
- opłacenie wpisowego jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.
- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

XLVIII Rajd
Miłośników Przyrody
Przyjezierze 2018
o puchar Burmistrza
Miasta Słupca

Regulamin ramowy dostępny w siedzibie klubu i u organizatora.
Życzymy szerokiej drogi
dobrego humoru i miłej zabawy.

o puchar Prezesa
Bricomarche Słupca

