Obowiązki uczestników
Każdy uczestnik Rajdu Ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest zobowiązany

Zasady uczestnictwa

zachowywać się według zasad przyjętych w kulturalnym społeczeństwie, a w szczególności:
1.

Przestrzegać punktów Karty Turysty,

1.

Wyprawa odbędzie się 23 września br. (sobota) bez względu na pogodę.

2.

Chronić przyrodę i zapobiegać jej niszczenia przez innych,

2.

W rajdzie mogą brać udział członkowie SKKT, PTSM, ZHP oraz wszyscy miłośnicy turystyki,

3.

Przestrzegać zasad kultury szlaku,

w szczególności wielopokoleniowe rodziny. Reprezentacje szkól i zespoły młodzieży

4.

Dostosować się do poleceń Komendanta Rajdu, prowadzących trasy i opiekunów.

niepełnoletniej uczestniczą w rajdzie pod opieką instruktora, rodziców lub nauczyciela.
3.

dokładnej nazwy szkoły /grupy i stawienie się w wyznaczonym czasie na punkcie startowym.
W przypadku kilku grup z jednej szkoły prosimy o dodanie nazwy własnej identyfikującej
zespół oraz nazwiska opiekuna danej grupy.
4.

Opiekunowie grup zobowiązani są do dostarczenia na metę podpisanych przez rodziców zgód
stanowiących załącznik do regulaminu.

5.

Wszyscy uczestnicy przygotowując się do rajdu poznają podstawowe węzły żeglarskie: prosty
płaski, ósemka, szotowy, ratowniczy i Huntera.

6.

Wyposażenie uczestnika i grupy

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zgłoszenie się w wyznaczonym terminie z podaniem

Celem wyprawy jest:


zwrócenie uwagi na walory krajoznawczo–przyrodnicze TPK,



popularyzowanie zdobywania odznak turystycznych,



zdobycie punktów na OTP i odznakę „Turysta Przyrodnik”,



integracja środowisk miłośników turystyki pieszej.

Każdy uczestnik jest ubrany stosownie do pogody i koniecznie zakłada wygodne buty
turystyczne. Powinno się wziąć mały plecak na wędrówkę, coś drobnego do przegryzienia
w trasie, napój i okrycie przeciwdeszczowe. W zależności od wybranej trasy konieczny jest
również bilet SKM w jedną stronę. Obowiązkowo zapakować życzliwość i dobry humor.
Grupa rajdowa zabiera:
1.

notes, długopis, kompas i podkładkę do realizowania zadań,

2.

kawałek sznurka (zawsze się może przydać),

3.

woreczki lub pojemnik na zbieranie naturalnych okazów,

4.

apteczkę.

Postanowienia końcowe
1.

Organizatorzy zapewniają

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 15 września br. (piątek) do godziny
14.00 w sekretariacie SP 10 w Rumi ul. Batorego 29, tel. 058–671–01–40 lub do
16 września br. (sobota) do godziny 13.00 na adres email turysta.2c@gmail.com

1.

Fachowe prowadzenie wszystkich tras i organizację punktów kontrolnych podczas wędrówki.

(należy podać numer wybranej trasy, nazwę grupy i liczbę uczestników oraz nazwisko

Ognisko turystyczne na polu biwakowym, wspólne śpiewanie piosenek turystycznych

opiekuna – dotyczy grup osób małoletnich);

i możliwość występu muzycznego grup.

2.

Wpisowe w wysokości 5 zł od zgłoszonej osoby należy wpłacić na mecie rajdu;

2.

Bigos, bułkę i herbatę na mecie.

3.

Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie;

3.

Indywidualne konkursy sprawnościowe w formie wieloboju z niespodzianką dla każdego

4.

W indywidualnych konkursach sprawnościowych mogą brać udział wszyscy uczestnicy;

uczestnika.

5.

Konkursy sprawnościowe zaplanowane są w godz. 1200 – 1400

Nagrody dla zwycięskich drużyn w turnieju obejmującym: umiejętność wykonania jednego

6.

Planowane zakończenie imprezy ok. godz. 1500 na parkingu leśnym w Starej Pile;

z wymienionych węzłów przez losowo wybranego reprezentanta drużyny, konkurs (test)

7.

Powrót uczestników we własnym zakresie.

4.

wiedzy turystycznej obejmujący wiadomości o Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i rzece
Wiśle, a także zadania na trasie rajdu: przyrodnicze oraz inne związane z tematyką rajdu.
5.

Pamiątkowe przypinki i inne, drobne niespodzianki.

Trasy
1. Przetoczyno – Rezerwat przyrody „Pełcznica”, (jez. Krypko i Pałsznik) – PP 1998 – szlakiem
czerwonym – Jezioro Wygoda – PP 517 (klony pospolite) – PP 817 (głaz narzutowy) –
Jezioro Bieszkowickie – Jezioro Zawiat – Leśnictwo Piekiełko – czarnym szlakiem – pole
biwakowe w Starej Pile – pętla autobusowa Rumia
Zbiórka o godz.8

00

LIMIT 50 osób

przy dworcu PKP w Wejherowie

Długość trasy – 16 km

.…Przewodnicy na trasie: Magdalena Lewańczyk, Sławomir Ostrowski

2. Reda Pieleszewo (SKM) – czarnym szlakiem – pomniki przyrody: (głazy narzutowe) 138,
113, 2006, 2012 – Zbychowo –L. Stara Piła – PP 514 (dąb szypułkowy) – lasem – pole
Zbiórka o godz.9

przy dworcu PKP w Redzie Pieleszewo

Długość trasy – 14 km

….Przewodnicy na trasie: Iga Osięglewska, Marek Hennig

3. Gdynia Cisowa (SKM) – ul. Owsiana – Długa Góra – Pustki Cisowskie – rezerwat „Cisowa” pomniki przyrody (głazy narzutowe): 1142 („Paweł i Gaweł”), 1144, 1137, 1134, 1138
(„Muminki”), 1136, 1139 – szlakiem rowerowym niebieskim – Łężyce (cmentarz) –
szlakiem rowerowym niebieskim – pole biwakowe w Starej Pile – pętla autobusowa Rumia
Zbiórka o 905 przy SKM w Gdyni Cisowej (od strony centrum)

Długość trasy – 14 km

….Przewodnicy na trasie: Paulina Zych, Adam Ławrynowicz

4. Wejherowo Śmiechowo SKM – cmentarz komunalny – PP 141(głaz narzutowy) – czerwonym
szlakiem –PP 439 (daglezja zielona, buk pospolity)–PP 533 (dąb szypułkowy) – J. Wyspowo
– Zbychowo – szlakiem rowerowym i lasem – pole biwakowe w Starej Pile – pętla
autobusowa Rumia
Zbiórka o godz.840 przy SKM Wejherowo Śmiechowo od strony lasu Długość trasy – 16 km
.…Przewodnicy na trasie: Paweł Bianga, Sławomir Wrosz, Agnieszka Bianga

5. TRASA ŁATWA dla osób z małymi dziećmi!!!!
SP 10 Górnicza 19 w Rumi – ul. Włókiennicza - Kamienna – czarnym szlakiem –
PP 1072 (sosna zwyczajna) – pole biwakowe w Starej Pile – pętla autobusowa Rumia
Zbiórka o godz.1000 przy SP 10 (ul. Górnicza) w Rumi

zaprasza 23 września 2017r.
na

biwakowe w Starej Pile – pętla autobusowa Rumia.
05

SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO–TURYSTYCZNE NR 25 "WŁÓCZYKIJ"

Długość trasy – 8 km

….Przewodnicy na trasie: Roman Jałoza, Hanna Szcześniak, Wiktoria Szulist, Oskar Ciba

XXIV Rajd Ścieżkami Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego

Załącznik do regulaminu

Załącznik do regulaminu

XXIV Rajdu Ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

XXIV Rajdu Ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ustawy z dn.29.08.1997r.

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ustawy z dn.29.08.1997r.

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

....................................................................................................................

....................................................................................................................

w celu przeprowadzenia XXIV Rajdu Ścieżkami Trójmiejskiego Parku

w celu przeprowadzenia XXIV Rajdu Ścieżkami Trójmiejskiego Parku

Krajobrazowego organizowanego przez Szkolne Koło Krajoznawczo–Turystyczne nr 25

Krajobrazowego organizowanego przez Szkolne Koło Krajoznawczo–Turystyczne nr 25

"Włóczykij" w dniu 23 września 2017 r., a także na publikację danych i wizerunku

"Włóczykij" w dniu 23 września 2017 r., a także na publikację danych i wizerunku

mojego dziecka na okres trwania rajdu oraz w przyszłości, jeżeli nie zmieni się

mojego dziecka na okres trwania rajdu oraz w przyszłości, jeżeli nie zmieni się

cel ich przetwarzania (dotyczy to umieszczenia zdjęć z rajdu na stronach

cel ich przetwarzania (dotyczy to umieszczenia zdjęć z rajdu na stronach

internetowych SP nr 10 w Rumi i Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku).

internetowych SP nr 10 w Rumi i Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku).

……………………
data

……………………
data

…............................................................................
(czytelny podpis rodziców)

…............................................................................
(czytelny podpis rodziców)

