Oddział PTTK - H.CEGIELSKI - Poznań S.A.
przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

organizuje

w niedzielę -

15 kwietnia 2018 roku

52 rajd wiosenny z metą w Stęszewie - Ośrodek „Nad Lipnem”
pod hasłem

Cele rajdu : - popularyzacja walorów turystycznych, krajoznawczych i historycznych Województwa Wielkopolskiego,
-

upowszechnianie turystyki aktywnej pieszej, rowerowej i krajoznawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski,
edukacja krajoznawcza i historyczna dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów,
uczczenie Setnej rocznicy wybuchu Pow stania Wlkp. i odzyskania przez Polskę Niepodległości,
zapoznanie uczestników z zabytkami kultury, przyrody Wielkopolski i miejsc upamiętniających Powstanie Wlkp.
promocja szlaków turystycznych Wielkopolski wchodzących w skład WSSP, WSSR i aplikacji „27 GRUDNIA”.

P r ojekt wspó łfina nsowany pr zez S amor ząd Woje wó dztwa Wi elkopol s kiego

Zapraszamy na następujące trasy rajdowe:
Trasa I

- piesza: Trzebaw-Rosnówko (PKP-szl.czarny) - Trzebaw - Łódź (szl.niebieski) - Stęszew - Ośr.Nad Lipnem

Długość trasy - 9,6 km., Start - godz. 10:15, Punkty OTP - 10
Trasa II

- piesza: Trzebaw-Rosnówko (PKP-szl.zielony) - jez.Chomęcickie - mogiły Wypalanki - rez.Bagno Dębienko - Stęszew - Ośr.Nad Lipnem Długość trasy - 10 km., Start - godz. 10:15 , Punkty OTP - 10
Trasa III - piesza: Stęszew (st.PKP) - Rynek w Stęszewie - powrót szl.niebieskim do zielonego nad jez.Lipno - Ośr.
Nad Lipnem
Długość trasy - 6 km., Start - godz. 10:20, Punkty OTP - 6
Trasa IV - kolarska dowolna np. Poznań - Puszczykowo - Mosina - Trzebaw lub Górka - Stęszew - Ośr. Nad Lipnem

Długość trasy - ok.35 km., Punkty KOT - 10
Trasy dowolne - wg możliwości uczestników: piesze (np. z Jezior, Szreniawy) rowerowe, motorowe.
UWAGA : prosimy sprawdzić godzinę odjazdu pociągu w rozkładzie jazdy Kolei Wlkp. obowiązującym w dniu rajdu.

Odjazd z Poznań Gł.:

Odjazdy ze Stęszewa:

Trasa I, II i III: pociąg KW godz. 09:52

pociąg KW godz. 14:39, 16:48

REGULAMIN i WARUNKI UCZESTNICTWA
W rajdzie może uczestniczyć każdy, kto w dniach 10÷12 kwietnia 2018r zgłosi się w biurze Oddziału PTTK HCP SA (wejście z podwórza przy b.stołówce HCP tel.061 831 12 20) w godz.11:00 ÷ 14:00, opłaci wpisowe
oraz zamelduje się na mecie rajdu w Ośrodku Wypoczynkowym „Camp Lipno” w Stęszewie.

Wpisowe wynosi : - 7 ,- zł dzieci, młodzież, emeryci - Opiekunowie grup szkolnych - bezpłatnie,
- 8 ,- zł pozostali oraz wszyscy opłacający wpisowe na mecie rajdu, (członkowie
Oddziału PTTK-HCP mają możliwość dofinansowania z Koła)

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:

♦ znaczek rajdowy, odcisk pieczęci rajdowej, grochówkę na mecie rajdu w godz.11:00 ÷ 14:00,
♦ kartę uczestnictwa w rajdzie wraz z potwierdzeniem punktów na OTP, KOT,
♦ możliwość udziału w grach i konkursach na mecie w godz.11:00 do 13:00 (ogłoszenie wyników, wydawanie nagród godz.13:30).
Znaczki rajdowe będą wydawane w sekretariacie na mecie rajdu. Rezygnacja z uczestnictwa w rajdzie lub nie zgłoszenia się na mecie w
oznaczonym czasie spowoduje utratę świadczeń bez zwrotu wpisowego. Dzieci i młodzież może brać udział w rajdzie wyłącznie pod
opieką osób pełnoletnich. Uczestnicy z opłaconą składką PTTK za rok 2018 są ubezpieczeni od NNW w towarzystwie Ergo Hestia na
zasadach obowiązujących w PTTK, pozostali uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania:
zaleceń prowadzących trasy rajdowe oraz kierownictwa rajdu, Karty Turysty,
ochronie p.pożarowej i ruchu drogowym, innych przepisów porządkowych.

przepisów Dyrekcji WPN,

przepisów o

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.
UWAGA: Sekretariat rajdu czynny na mecie w Ośrodku „Nad Lipnem” od godz.11:00 - zakończenie o godz.14:30.

Możliw ość odpłatnego nabycia napojów na mecie rajdu.

