RAJD ROWEROWY PO ZIEMI PAŁUCKIEJ 2018
CHOMIĄŻA SZLACHECKA 11 – 18.08.2018

REGULAMIN
I. ORGANIZATOR
Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach
II. WSPÓŁORGANIZATORZY
Sekcja Turystyki Kolarskiej w Kaletach
Oddział PTTK w Strzelnie
Lokalna Organizacja Turystyczna Pałuki
III. KOMITET ORGANIZACYJNY
• Komandor Rajdu – Grzegorz Kukowka
• Z-ca Komandora ds. organizacyjnych – Agata Kukowka
• Obsługa tras i programu Rajdu – Krzysztof Bobis, Piotr Wicher,
Aldona Felkel, Justyna Felkel
• Promocja Rajdu – Agata Kukowka, Krzysztof Kotuła
• Biuro Rajdu - Katarzyna Kukowka
IV. CELE RAJDU
−
−
−
−
−

poznanie historii, folkloru, zabytków, walorów krajoznawczych powiatów:
żnińskiego, mogileńskiego
popularyzacja turystyki kolarskiej jako formy aktywnego wypoczynku
integracja turystów kolarzy i wymiana doświadczeń
uczczenie 60-lecia TKK PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach
wspomnienie 57 CZTK PTTK Kalety 2008 w 10 rocznicę imprezy.

V. TERMIN I MIEJSCE RAJDU

Rajd odbędzie się w dniach: 11 – 18.08.2018

Chomiąża Szlachecka

11 - 18.08.2018

Baza Rajdu, wraz z biurem, zlokalizowana jest na terenie schroniska
młodzieżowego Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej.
W Schronisku jest 57 miejsc noclegowych w pokojach 8, 6, 2-osobowych, w
większości łóżka piętrowe. Jest również jeden pokój 4-osobowy i jeden 3-osobowy.
Kompletny węzeł sanitarny znajduje się na korytarzach.
W budynku Schroniska jest również kuchnia turystyczna z wyposażeniem
(lodówka, kuchenka mikrofalowa, a także gazowa, 2 czajniki elektryczne, talerze i
szklanki), sala z kominkiem i jadalnia. Na terenie przylegającym do Schroniska jest
miejsce na namioty, a także miejsce na ognisko i parking.
Trasy rajdowe będą prowadziły przez teren powiatów żnińskiego i
mogileńskiego.
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści kolarze z Polski i z zagranicy
reprezentujący organizacje turystyczne, młodzieżowe, sportowe, szkoły i instytucje
oraz osoby indywidualne. Młodzież do lat 18 bierze udział w Rajdzie pod opieką
osób dorosłych i musi posiadać kartę rowerową.
Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki.
Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do wykupienia ubezpieczenia we własnym
zakresie.

X. OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
NOCLEGI
A – Miejsce w pokoju (łóżko w tym piętrowe wraz z pościelą) - 57 miejsc
1) 33 złote
- osoba dorosła / doba
2) 25 złotych - dziecko, młodzież (do lat 18) / doba
B – Miejsce na polu namiotowym
11 złotych
- osoba / doba
O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

VII. SPECYFIKA TRAS ZLOTOWYCH
Na każdy dzień Rajdu będą zaproponowane 2 warianty tras (krótszy i dłuższy).
Trasy będą przebiegały po terenach płaskich i pagórkowatych. Trasy będą
prowadziły głównie drogami asfaltowymi z dala od ruchliwych dróg publicznych.
Na trasy jeździmy indywidualnie lub we własnych grupach, zawsze zgodnie z
zasadami ruchu drogowego. Organizatorzy nie będą prowadzili grup.

WYŻYWIENIE
W zakresie własnym. Dla chętnych na terenie Schroniska Młodzieżowego
dostępna będzie kuchnia turystyczna. W Chomiąży znajduje się sklepik
spożywczy. Każdy uczestnik otrzyma w programie imprezy wykaz miejsc
żywieniowych godnych polecenia.

VIII. TERMIN ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia grupowe i indywidualne na załączonych kartach zgłoszeń należy
przesłać na adres:
agata.kukowka@gmail.com
ewentualnie listownie na adres
Agata Kukowka ul. Wał Miedzeszyński 422A 03-994 Warszawa
wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego, opłat za noclegi i za dodatkowe
świadczenia (jeśli dotyczy) w terminie do 10.07.2018 roku.
Ilość uczestników ograniczona.
Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej

REJS STATKIEM – wydarzenie dodatkowo płatne
12.08.2018 r. (niedziela) dla chętnych odbędzie się wycieczka autokarowa do
Kruszwicy. W programie wycieczki: rejs statkiem po jeziorze Gopło,
zwiedzanie Mysiej Wieży i kolegiaty w Kruszwicy. Na zakończenie
wycieczki, dla jej Uczestników, na terenie PTTK w Kruszwicy odbędzie się
ognisko z kiełbaskami.
Czas trwania – wycieczka autokarowa całodniowa
Cena za osobę: 50 złotych – cena zawiera: autokarowy transport osób z
Chomiąży Szlacheckiej do Kruszwicy i z powrotem, rejs statkiem,
poczęstunek, obsługę przewodnicką, bilety wstępu do Mysiej Wieży i
kolegiaty w Kruszwicy.
UWAGA! Ilość uczestników wycieczki ograniczona.

Bank PEKAO SA
23 1240 1343 1111 0010 5003 6658
z dopiskiem: „Pałuki 2018”
IX. WPISOWE
−
−
−

dzieci do lat 8.................................................................. nie płacą wpisowego
młodzież ucząca się (za okazaniem leg. szkolnej, studenckiej itp.)........... 80 zł
pozostali uczestnicy ................................................................................. 100 zł
Wpisowe dokonane po terminie 10.07.2018r. wzrasta o dodatkowe 10 zł.

Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty wpisowego oraz opłat za zamówiony
nocleg, organizator potwierdzi przyjęcie na zlot mailowo lub telefonicznie.
UWAGA! W przypadku nie przybycia na Rajd wpisowe nie podlega zwrotowi!
Jedynym wyjątkiem jest znalezienie innego uczestnika na swoje miejsce.

NURKOWANIE w Bazie Nurkowej w Piechcinie– wydarzenie dodatkowo
płatne
16.08.2018 r. (czwartek) – dla chętnych po prelekcji w Bazie Nurkowej
w Piechcinie będzie możliwość wykupienia nurkowania zapoznawczego z
instruktorem. Osoby chętne wezmą udział w indywidualnym szkoleniu nt.
sprzętu podstaw i zasad nurkowania, a następnie zejdą wraz instruktorem na
ok. 30 minut pod wodę.
Cena za osobę – 220 zł
Zachęcamy
do
odwiedzenia
strony
Bazy
Nurkowej
http://www.bazapiechcin.eu/. Akwen w Piechcinie powstał po zalaniu wodą
wapiennego wyrobiska, przez co widoki pod wodą zbliżone są do tych w
Morzu Śródziemnym. Osoby nurkujące będą mogły zobaczyć m. in. ciekawe
gatunki ryb i innych stworzeń wodnych, a także różne obiekty usytuowane na
dnie akwenu (wraki statków, samochodów itp.)
Zgłoszenia na nurkowanie zapoznawcze należy przesłać w
nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2018 r. (w zgłoszeniu należy

podać wzrost, rozmiar, wagę i numer buta – informacje te są niezbędne do
zapewnienia skafandrów w odpowiednim rozmiarze)
BANDANKA KLUBOWA – dodatkowo płatna
Możliwość zamówienia klubowej bandanki upamiętniającej tegoroczny
jubileusz 60-lecia TKK PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach. Bandanka
będzie wykonana w rozmiarze uniwersalnym z wysokiej jakości materiałów
przez firmę Berkner z Knurowa specjalizującą się w odzieży sportowej. Wzór
wraz z kolorystyką przedstawiamy w załączeniu na ostatniej stronie
regulaminu.
Cena za sztukę – 20 zł – rozmiar uniwersalny
Zamówienia na bandankę wraz z wpłatą należy przesłać w
nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2018r.
XI. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA w ramach wpisowego
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

plakietka rajdowa
materiały krajoznawcze
mapy okolic rajdowych
opisy tras rajdowych
wstępy do obiektów turystycznych, których nazwy wyszczególniono tłustym
drukiem w programie
poczęstunek na imprezie zakończeniowej dla wszystkich
identyfikator uczestnika Rajdu
odcisk pieczęci rajdowej
nagrody i dyplomy za zajęcie czołowych miejsc w konkursach
możliwość zdobywania odznak regionalnych

XII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW.
− posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, książeczki zdrowia lub
innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne
− posiadanie dowodów wpłat za zamówione świadczenia i wpisowe
− posiadanie roweru wyposażonego zgodnie z prawem o ruchu drogowym
− poszanowanie mienia organizatorów i współuczestników zlotu
− przestrzeganie regulaminu zlotu, postanowień Karty Turysty i prawa o ruchu
drogowym
− przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i ochrony przyrody
− przestrzeganie zarządzeń Komandora Zlotu i służb porządkowych
− grupy zorganizowane obowiązkowo winny posiadać apteczkę pierwszej
pomocy
− przestrzeganie ciszy nocnej od godz. 23.00 do godziny 6.00

XIII. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI ZLOTU
Komandor:
Grzegorz Kukowka,
e-mail: grzegorz.kukowka@poczta.onet.pl
tel. 508 801 759
Z-ca Komandora:

Agata Kukowka
e-mail: agata.kukowka@gmail.com

XIV. RAMOWY PROGRAM RAJDU
11.08.18 – sobota
16.00 – 20.00
– przyjmowanie uczestników Rajdu
(godziny czynnego biura Rajdu)
19.00
– odprawa na następny dzień
12.08.18 – niedziela
8.00 – 10.00
8.45
18.00 – 20.00
19.00
19.00

– godziny czynnego biura Rajdu
– wyjazd zgłoszonych osób na wycieczkę autokarową
do Kruszwicy
– godziny czynnego biura Rajdu
– odprawa na następny dzień
– program wieczorny

13.08.18 – poniedziałek
8.00 – 10.00
– godziny czynnego biura rajdu
Wyjazd na trasy
Obiekty szczególnie warte zwiedzenia na trasie:
Gąsawa – kościół drewniany – 10.00 - 11.00
(przedział godzinowy wejść do obiektu, przewodnik o godz. 10.00; w
pozostałym czasie zwiedzanie indywidualne)
Mięcierzyn – agroturystyka „Ptasi Ogród” – 13.00 – 15.00 – prelekcja,
poczęstunek (w ramach wpisowego, Organizatorzy proszą jednak o
deklarację w karcie zgłoszenia chęci skorzystania z poczęstunku – żurek i
chleb ze smalcem, herbata lub kawa – w terminie do 10 lipca 2018 r.)
Rogowo – Park Rozrywki
18.00 – 20.00
– godziny czynnego biura Rajdu
14.08.18 – wtorek
8.00 – 10.00
– godziny czynnego biura Rajdu
Wyjazd na trasy
Obiekty szczególnie warte zwiedzenia na trasie:
Zwiedzanie Strzelna o godz. 12.30 (zwiedzania z przewodnikiem)
Mogilno – zespół klasztorny
Janikowo – Zakłady Sodowe

18.00 – 20.00
19.00
19.00

– godziny czynnego biura Rajdu
– odprawa na następny dzień
– program wieczorny – konkursy zabawowe

15.08.18 – środa
8.00 – 10.00
– godziny czynnego biura Rajdu
Wyjazd na trasy
Obiekty szczególnie warte zwiedzenia na trasie:
Gąsawa – odjazd kolejki wąskotorowej o godz. 10.30
Wenecja – skansen wąskotorówki i ruiny zamku 12.30 (godz. wejścia do
obiektu z przewodnikiem)
Biskupin – skansen archeologiczny 14.30 (wejście z przewodnikiem)
18.00 – 20.00
– godziny czynnego biura Rajdu
19.00
– odprawa na następny dzień

W ramach wpisowego Organizatorzy pokrywają koszty wstępu do obiektów,
których nazwy wyróżniono wytłuszczoną czcionką
XV. INFORMACJE DODATKOWE
Na stronie internetowej TKK PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach:
www.huzy.gliwice.pttk.pl będzie można znaleźć regulamin Rajdu, kartę
zgłoszenia oraz opis tras z informacją o najciekawszych obiektach na trasie.
Zapraszamy również do śledzenia aktualności nt. Rajdu na Facebooku:
- na stronie Klubu Huzy https://www.facebook.com/tkk.wl.huzy/
- na stronie STK w Kaletach: https://www.facebook.com/stkkalety/
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa
Rajdu.

Serdecznie zapraszamy
Sztab organizacyjny

16.08.18 – czwartek
8.00 – 10.00
– godziny czynnego biura Rajdu
Wyjazd na trasy
Obiekty szczególnie warte zwiedzenia na trasie:
Piechcin – baza nurkowa, 10:30 (godz. wejścia na teren Bazy Nurkowej,
prelekcja, dla chętnych za dodatkową opłatą nurkowanie zapoznawcze)
Lubostroń – pałac 14:00-16:00 (godz. wejścia do obiektu z
przewodnikiem)
Pakość - kalwaria
18.00 – 20.00
– godziny czynnego biura Rajdu
19.30
– program wieczorny – konkurs krajoznawczy
17.08.18 – piątek
8.00 – 10.00
– godziny czynnego biura Rajdu
Wyjazd na trasy
Obiekty szczególnie warte zwiedzenia na trasie:
Żnin - Muzeum Ziemi Pałuckiej - 2 obiekty (magistrat, baszta)
10.30 – 12.30 (godz. wejścia do obiektów)
Sielec – Dwór marzeń
Silverado – Western City
18.00 – 20.00
– godziny czynnego biura Rajdu
19.30
– program wieczorny – impreza pożegnalna dla
wszystkich wraz z poczęstunkiem
18.08.18 – sobota
8.00 – 10.00
– godziny czynnego biura zlotu
Wyjazd uczestników do domów
Bandanka rocznicowa

