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Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” oraz Kłodzkie Koło PTTKOddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” oraz Kłodzkie Koło PTTK

ZAPRASZAJĄ na rajd pieszy z cyklu:ZAPRASZAJĄ na rajd pieszy z cyklu:

KARTOFELEKKARTOFELEK
PROGRAM:PROGRAM:

1. Zbiórka  uczestników  wyjeżdżających  z  Kłodzka  w  dniu  13.10.2018  r.  

o godz. 0715 na stacji PKP Kłodzko Miasto.

2. Wyjazd na trasę rajdu godzina 0728.

3. Oficjalne rozpoczęcie o godzinie 1230 – Kłodzko Amfiteatr.

4. Konkurs Krajoznawczy.

5. Wspólny posiłek, wręczenie zdobytych odznak, wyróżnień oraz nagród za

konkursy oraz losowanie upominków.

6. Zakończenie rajdu godz. 1600.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1. Organizatorzy:

a. Komisja Turystyki Górskiej i Kłodzkie Koło PTTK.

b. Komandor Rajdu – Piotr WOJNAROWSKI

c. Z-ca Komandora – Piotr JANOWSKI

d. Skarbnik i sekretarz – Barbara NITECKA

2. Wpisowe:1

✗ dzieci i młodzież ucząca się – 15 zł
✗ opiekunowie grup szkolnych powyżej 10 osób – bezpłatnie.
✗ członkowie PTTK – 15 zł;
✗ pozostali uczestnicy rajdu – 20 zł. 

1 Wpisowe obejmuje: pakiet żywieniowy (kiełbasa z grila, grochówka, pieczywo, ketchup i musztardę, herbatę), 
znaczek rajdowy. Koszty dojazdu i powrotu ponoszą uczestnicy indywidualnie.



przelew na konto nr: 98 9523 0001 0001 8845 2000 0001 

z dopiskiem „Kartofelek 2018”.

3. Zgłoszenie uczestnictwa do dnia 05.10.2018 r. w:

Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej”, ul. Wita Stwosza 1,
tel. (74) 8673740, poczta@klodzko.pttk.pl

Po tym terminie zgłoszenia nie gwarantujemy posiłku.

4. Ubezpieczenie: 

◦ Członkowie PTTK, którzy mają opłacone składki członkowskie są 

ubezpieczeni od następstw nieszczekliwych wypadków.

◦ Pozostali  uczestnicy  muszą  ubezpieczyć  się  we  własnym

zakresie.

TRASY RAJDU:TRASY RAJDU:

  Trasa nr 1:  Szlakiem szpacerowym im. Kazimierza Rzewuskiego z Bierkowic do
                      Kłodzka. Długość trasy 8,7 km, czas przejścia około 4 godz. 

   Kierownik trasy – PTG PTTK Krzysztof Kaszuba.

  Trasa nr 2: Dowolna z zakończeniem w Centrum Noclegowym Amfiteatr w Kłodzku.

REGULAMIN RAJDU:REGULAMIN RAJDU:

1. Rajd  przeznaczony  jest  dla  osób  w  wieku  powyżej  5  lat.  Dzieci  
i młodzież niepełnoletnia muszą być pod opieką osób dorosłych. 

2. Od uczestników wymagana jest ogólna sprawność i kondycja fizyczna. 

3. Każdy  uczestnik  powinien  posiadać  odzież  ochronną  od  deszczu  
i zimna, mocne i wygodne obuwie oraz zapas żywności i napojów na czas
trwania imprezy oraz apteczkę. 

4. W  czasie  trwania  rajdu  zabrania  się  spożywania  alkoholu  i  środków
odurzających. 

5. Podczas  trwania  imprezy  uczestnicy  bezwzględnie  powinni
podporządkować się poleceniom kierownictwa rajdu.  

6. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczestnika, kierownictwo rajdu
może wykluczyć taką osobę z dalszego uczestnictwa. 

7. Każdy  uczestnik  powinien  we  własnym  zakresie  ubezpieczyć  się  od
nieszczęśliwych wypadków. 

8. Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  wypadki  powstałe
podczas rajdu na trasach pieszych oraz w miejscu zakończenia rajdu. 

mailto:poczta@klodzko.pttk.pl


9. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  Kierownictwo
rajdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie rajdu.

10.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
PTTK, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  U.  nr  133,  poz.  883  Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1. ).    

11.Zdjęcia  z  rajdu  są  publikowane  na  stronie  internetowej  Oddziału  PTTK
„Ziemi  Kłodzkiej”  w  Kłodzku  i  są  własnością  Oddziału,  który  jako  ich
dysponent w zakresie praw majątkowych zezwala na nieodpłatną publikację
w  periodykach,  oraz  wyraża  zgodę  na  ich  utrwalanie  i  reprodukowanie
(zwielokrotnienie) drukiem oraz rozpowszechnianie w wersji elektronicznej
w Internecie.

12.Wpłacone  wpisowe  na  Rajd,  nie  będzie  zwracane  w  przypadku  nie
przybycia na miejsce oficjalnego rozpoczęcia rajdu.

13.Nie przewiduje się dokonywania wpłat wpisowego na miejscu rozpoczęcia
Rajdu. Osoby, które nie dokonają wpłaty we wskazanym terminie nie będą
korzystały  z  wszystkich  atrakcji,  tj.  pakietu  żywieniowego,  znaczka
rajdowego oraz losowania upominków.

    

PATRONAT :PATRONAT :

1. Starosta Powiatu Kłodzkiego;

2. Burmistrz Miasta Kłodzko;

3. Tygodnik Euroregio Glacensis;

4. Turysta Kłodzki;

5. Delegatura Sudecka KTG ZG PTTK;

6. Centrum Noclegowe Amfiteatr.


	PROGRAM:
	SPRAWY ORGANIZACYJNE:
	TRASY RAJDU:
	REGULAMIN RAJDU:
	PATRONAT :

