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POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE
Oddział im. dr. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W RADOMIU

Adres do korespondencji: 26-600 Radom ul. Hutnicza 7 tel. (0-48) 537 086 914 \ www.radom-ch.ptt.org.pl
Konto: Bank Pocztowy O/RADOM 13132015373263884430000001
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„Perciami ku wierchom”

„Góry Bez Granic zPTT”
Zimowa Wyrypa
”Przez Zaspy i Zamiecie”

26-600 Radom, ul. Hutnicza 7

Stałe imprezy Oddziału:

Zainteresowany

1.
dn. 13.12.19

Radom, dn.29.05.2019r.
Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w IV etapie Rajdu
„Góry Bez Granic z PTT”, który odbędzie się w dniach: 17.09 – 22.09. 2019r.
w Sudetach z bazą w Dusznikach-Łężyce
Koszt uczestnictwa wynosi 480,00 zł. Dla członków O/PTT im.dr.T. Chałubińskiego ,
którzy mają opłaconą składkę członkowską , koszt uczestnictwa wynosi 450,00 zł.
Zgłoszenia na Rajd do dnia 30.06.2019r. tylko telefonicznie:
537 086 914 Krzysztof Zdral

Wpłaty przelewem na konto:
Bank Pocztowy O/Radom 13 1320 1537 3263 8844 3000 0001
Wpłata I raty: 200 zł w dniu zgłoszenia. Wpłata II raty 150zł. do dnia 20.07.2019r.
Wpłata III raty: pozostała kwota do 15.08.2019 zł .
Przydział kwater w dniu 17.09.2019r. w OW Lissa
Łężyce 71 A.

Regulamin
uczestnictwa
w rajdzie.( JANUSZ SMOLKA )
( 0-48 ) 362-16-78
oraz 0605645678

57-340 Duszniki-Zdrój,

( 0-48na
) 334-36-54
( WALDEMAR
SKÓRNICKI
) po wcześniejszym uzgodnie1. O miejsce
liście uczestników
może się
ubiegać osoba
( 0-48 ) 331-61-33
( GRZEGORZ BŁASZCZYK )
niu telefonicznym
z Organizatorem.
2. Warunkiem jest opłata 1-szej raty i następnych do pełnej wysokości w terminach
określonych w zaproszeniu.
3. Wszystkich uczestników obowiązują ogólne normy współżycia społecznego.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie ponad 30 dni przed imprezą uczestnicy ponoszą koszty noclegów .
5. Rezygnacja z rajdu do 30 dni przed imprezą – pełne koszty imprezy.
6. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować skreślenie z listy.
7. Pierwsza wpłata jest akceptacją przestrzegania niniejszego regulaminu.

•
•
•
•
•
•

Organizatorzy zapewniają w ramach wpisowego:
5 noclegów, 4 obiadokolacje i 4 śniadania
metalowy znaczek do kompletu
opis tras
dowożenie uczestników do punktów wyjściowych na trasy
potwierdzenie zdobytych punktów i norm do GOT PTT
ognisko rajdowe

Za dodatkową opłatą w wys. 150zł przejazd autokarem na trasie: Radom – Duszniki - Radom.
Osoby wyjeżdżające autokarem z Radomia zobowiązane są do wpłaty zaliczki w wysokości 70,00zł wraz z
pierwszą ratą za rajd i 80,00 zł przy trzeciej racie.
W czasie trwania rajdu będzie zorganizowany punkt weryfikacyjny GOT PTT
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
Wszelkie informacje dotyczące Rajdu można uzyskać pod numerami telefonów:
537086914 (KRZYSZTOF ZDRAL)
601301554 (ARTUR TRACZYK)
PROGRAM RAJDU:
17.09.2019r. (wtorek): przyjazd uczestników i zakwaterowanie.
18.09 - 21.09.2019. (środa - sobota ) przejście tras:
1.Destne v Orlickych Horach /Czechy/ -Zakouti – Lusino Udoli – Pod Velkou Destnou – Velka Destna –
Serlich – Masarikowa Chata - Zieleniec
.
2.Oleśnice v Orlickych / Czechy /– Jiraskova cesta Vrchmezi – Sołtysia – Autostrada Sudecka – Rozdroże
nad Kozią Halą – Kozia Hala – Duszniki Zdrój
3.Zieleniec/Rozdroże pod Hutniczą Kopą – Rezerwat Torfowisko pod Zieleńcem – Schronisko pod Muflonem – Duszniki Zdrój
4. Przełęcz Spalona – Schronisko Jagodna – Bukowice – Stara Łomnica
Jest to wstępna propozycja tras, mogą one ulec zmianom po przeprowadzeniu rekonesansu
przez kierownictwo rajdu.
20.09.2019r. (piątek): w godzinach wieczornych ognisko.
22.09.2019r. (niedziela): zakończenie rajdu i powrót do miejsc zamieszka

KIEROWNICTWO RAJDU :
Krzysztof Zdral, Janusz Barszcz, Artur Traczyk

