REGULAMIN 40 RAJDU
Kolarskiego im. Dezyderego
Chłapowskiego do Turwi.
09 września 2017 roku

Oddział PTTK w Kościanie

I. Organizator: Zarząd Oddziału PTTK w Kościanie przy współpracy: Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Kościanie, Urzędu Gminy w Czempiniu, Szkoły Podstawowej w
Turwi, Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Turwi, FAKTY-kościańskie, Kościańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kościanie.
II. Cel imprezy: Uczczenie pamięci Gen. Dezyderego Chłapowskiego – wielkiego patrioty i reformatora
rolnictwa, zachęcenie młodzieży i dorosłych do uprawiania turystyki rowerowej, poznanie piękna Ziemi
Kościańskiej i Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego.
III. Trasy jednodniowe:
1. Rowerowa dowolna, min 15 km – zgodna z regulaminem KOT, proponujemy wykorzystanie
jednego z odcinków szlaków:
- Ziemiański szlak Rowerowy
- szlak czerwony im. Dezyderego Chłapowskiego,
- szlak czarny zwany „Kopaszewską Drogą Krzyżową”,
- szlak zielony im. Adama Mickiewicza.
2. Piesza dowolna uzgodniona z kierownictwem Rajdu UWAGA! Ilość miejsc w autokarach ograniczona do 200 osób decyduje kolejność zgłoszeń. ( Godzina startu uzgodniona z organizatorem po
zgłoszeniu )
Uwaga! Uczestnicy mogą podczas rajdu w godz. 1000 – 1030 zwiedzić pałac i park w Turwi.
IV. Zgłoszenia należy przesyłać do 7 września 2017 roku, na adres: Zarząd Oddziału PTTK w Kościanie,
64-000 Kościan, Wały Żegockiego 2 lub pocztą elektroniczną: biuro@koscian.pttk.pl, opłacając
jednocześnie wpisowe w wysokości 6 zł od osoby na konto Oddziału PTTK: Bank Spółdzielczy
w Kościanie nr 02 8666 0004 0100 2050 2000 0001. Opiekunowie drużyn młodzieżowych więcej niż
7-osobowych są zwolnieni z opłacenia wpisowego. Uczestnicy korzystający z autobusu dopłacają 2 zł
do wpisowego.
UWAGA! Drużynom, które nie zgłoszą się w terminie, organizatorzy nie gwarantują świadczeń!
V. Meta i zakończenie rajdu. Szkoła Podstawowa w Turwi – 10 września 2016 roku. W godz. 1030 –
1300 - wydawanie tradycyjnej grochówki i odznak rajdowych, potwierdzanie punktów na OTP, KOT i
odznakę Turysta Ziemi Kościańskiej, sprzedaż materiałów statutowo-organizacyjnych i przewodników,
konkursy rekreacyjno-sprawnościowe. Ok. godz. 1115 konkurs krajoznawczy (także pytania dotyczące
D. Chłapowskiego oraz przepisów ruchu drogowego).
VI. Obowiązki uczestników: odpowiedni ubiór turystyczny, posiadanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej, apteczki, koniecznie menażki i łyżki do grochówki. Młodzież do lat 18 bierze udział
w rajdzie pod opieką osób dorosłych.Uczestnicy przestrzegają postanowień „Karty Turysty”. Ubezpieczenia dokonuje instytucja zgłaszająca lub uczestnicy we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy na trasy!
Organizatorzy rajdu.
Zdobywaj odznakę „TURYSTA ZIEMI KOŚCIAŃSKIEJ”!
Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://koscian.pttk.pl
Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

