14.12.2019
XV RAJD MIKOŁAJKOWY
Organizator: Klub Przewodników Turystycznych
Przy
Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku
I. CELE RAJDU
 poznawanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych okolic Białegostoku
 propagowanie turystycznych form spędzania wolnego czasu
 upowszechnienie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa
 zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
 uczestnictwo w rajdzie mogą zgłaszać szkolne kluby turystyczno-krajoznawcze PTTK,
koła i kluby PTTK, szkoły oraz turyści indywidualni
 10-osobowa (maksymalnie) szkolna drużyna rajdowa zgłasza się pod opieką osoby
dorosłej (opiekuna), który ponosi odpowiedzialność za dyscyplinę i bezpieczeństwo
drużyny w czasie rajdu
 zgłoszenia na rajd należy przesłać na adres: e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com
w terminie do dnia 12 grudnia 2019 r.
 wpisowe w wysokości: członkowie PTTK 15 zł, pozostali uczestnicy 20 zł należy
przelać na konto nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 tytułem „RAJD
MIKOŁAJKOWY” lub wpłacać gotówką/kartą w biurze RO PTTK przy ul Sienkiewicza
53, lok. 3/3 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:30-16:00, środa w godz.
8:30-17.30)
 opiekunowie drużyn młodzieżowych nie płacą wpisowego
 w przypadku nie zgłoszenia się uczestnika lub drużyny wpisowe nie będzie zwracane
 koszty dojazdu na trasę i powrotu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie
III. TRASA RAJDU
Las Pietrasze
IV. PROGRAM RAJDU
 godz. 9:30 spotkanie na przystanku Wysockiego/pętla (nr 567), końcowy autobusu nr
9
 Spacer po Puszczy Knyszyńskiej/Lesie Pietrasze – trasa ok. 6 km
 ok. godz. 12:30 – ognisko z kiełbaskami
 zakończenie rajdu.
V. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ
 przewodnictwo na trasie rajdu
 ubezpieczenie NNW
 ognisko turystyczne z kiełbaską
 potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej
VI. SPRZĘT I EKWIPUNEK
 Każda drużyna powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy



Każdy uczestnik powinien posiadać:
o legitymację szkolną lub dowód osobisty
o odzież i obuwie dostosowane do wędrówki i pogody o tej porze roku

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 rajd odbędzie się bez względu na pogodę
 uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody i wypadki wobec
siebie, osób trzecich oraz władz terenowych
 uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad Karty Turysty, kodeksu ucznia,
przepisów bezpieczeństwa p.poż., ochrony przyrody, zasad koleżeństwa i wzajemnej
pomocy
 uczestnicy rajdu przebywają pod ciągłym nadzorem opiekuna grupy
 biorąc udział w rajdzie uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego
wizerunku na zdjęciach wykonanych przez organizatora w celu umieszczenia na
stronie internetowej
 interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

Komandor Rajdu
Wojciech Kozłowski

