Start: Przystanek MKT w Rosanowie (rondo) godz.9:00–9:45
ORGANIZATORZY RAJDU :
Koło krajoznawczo - turystyczne przy Młodzieżowym Domu Kultury
im. Małego Księcia w Ozorkowie
CELE RAJDU:
 popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród
młodzieży szkolnej
 poznanie walorów krajoznawczych powiatu zgierskiego
 rozszerzenie wiedzy na temat ekologii i ochrony przyrody
 czynny wypoczynek na łonie natury

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd odbędzie się w sobotę 6 października 2018 r. z zakończeniem
w Młodzieżowym Domu Kultury w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6 B
w godz.12:00 – 12:30 .

KIEROWNICTWO RAJDU:
Kierownik Rajdu – Tomasz Klauze
Kierownik tras rajdowych: Kamil Mucha
Obsługa mety: pracownicy MDK w Ozorkowie;
TRASY RAJDU:
 I – Rosanów rondo (MKT) – Emilia – Zimna Woda – Krzeszew
Szlachecki – Ozorków zalew - Ozorków (MDK) - ok. 8 km.
Start: Przystanek MKT w Rosanowie (rondo) godz. 9:00 – 9:45


II – Rosanów rondo (MKT) - Kania Góra – Adolfów – Piaski
Wróblewskie - Ozorków (MDK) - ok. 8 km.



III (kolarska) – dowolna trasa kolarska zaprojektowana przez
uczestników z metą w MDK Ozorków

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W Rajdzie mogą uczestniczyć Koła PTTK, SKKT, PTSM, Szkoły,
organizacje społeczne oraz turyści indywidualni.
ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
Zgłoszenia wraz z wpisowym w wysokości 7 zł od osoby
przyjmowane będą w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury
w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6 B do dnia 28 września 2018 r.
Na Rajd można będzie zgłosić swoje uczestnictwo również
telefonicznie pod numerem 718- 93- 53 codziennie w godz. 9.00 13.00 i uiścić wpisowe na punkcie startowym (opłata za liczbę
zgłoszonych osób) – dotyczy wyłącznie drużyn spoza Ozorkowa.
Opiekunowie grup młodzieżowych nie wnoszą wpisowego.

ŚWIADCZENIA:
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: opis trasy, dyplom
uczestnictwa i drobny upominek dla drużyny; pamiątkowy znaczek,
potwierdzenie punktów na OTP i poczęstunek na mecie dla każdego
uczestnika rajdu.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW :
 Przestrzeganie zasad „Karty Turysty";
 Ubezpieczenie się od nieszczęśliwych wypadków we własnym
zakresie ;
 Podporządkowanie się zarządzeniom Kierownictwa Rajdu;
 Posiadanie apteczki pierwszej pomocy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 rajd odbędzie się bez względu na pogodę;
 uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność;
 w przypadku nie zgłoszenia się na rajd wpisowe nie będzie
zwracane, nie zostaną również wydane świadczenia;
 za szkody powstałe z winy uczestników Kierownictwo Rajdu
nie odpowiada;
 interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa
Rajdu.
Oficjalne zakończenie rajdu połączone z wręczeniem
dyplomów uczestnictwa i pamiątek rajdowych dla drużyn,
odbędzie się o godzinie 12:30.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia
w Ozorkowie

Regulamin
XIII Rajdu Jesiennego
„ Dla Wytrwałych ”

Słonecznej pogody, przyjemnej wędrówki
i niezapomnianych wrażeń
życzy

Kierownictwo i Obsługa Rajdu

Ozorków, 6 października 2018

