
XXXVII RAJD      
RODZINNY

SKKT – PTTK „Cepry”

I. Organizator rajdu

 SKKT – PTTK „Cepry” przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Chrzanowie

 Oddział PTTK w Chrzanowie
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie

II. Cele rajdu

1. Popularyzacja turystyki kwalifikowanej.
2. Poznanie piękna okolic Chrzanowa.
3. Propagowanie turystyki rodzinnej.
4. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej.
5. Wyrabianie aktywnej postawy wobec środowiska.
6. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny w celu ukazywania 

alternatywnego spędzania wolnego czasu.
7. Propagowanie zdrowego, higienicznego stylu życia – bez uzależnień.
8. Wspólna zabawa.

III. Termin i miejsce rajdu

29 września 2018 r.

Meta rajdu  -  Balin Szkoła 

IV. Uczestnictwo

Do udziału w rajdzie zapraszamy drużyny rodzinne (przynajmniej jeden pełnoletni
opiekun) oraz drużyny klasowe.

V. Zgłoszenia

Wpłaty  i  zgłoszenia  na  rajd  przyjmowane  są  do  24  września  2018  r.  w  Szkole
Podstawowej nr 1 z O. I. w Chrzanowie; tel. 32-623-28-44

Informacji szczegółowych udziela sekretariat szkoły.

VI. Wpisowe



5,00 zł. od uczestnika

Rodziny  wielodzietne  korzystają  ze  zniżki  dla  dzieci  (każde  trzecie  i  następne
dziecko  - 1 zł.)

VII. Prawa uczestników

Uczestnicy otrzymują:   

☺ prawo do szlachetnej rywalizacji rodzinnej o przechodni puchar Burmistrza   
     miasta Chrzanowa oraz puchar Dyrektora SP nr 1 z O. I. w Chrzanowie
☺ prawo do udziału w konkursach
☺ atrakcyjne nagrody
☺ okolicznościową plakietkę (dzieci)
☺ ubezpieczenie
☺ ciepły posiłek

VIII. Obowiązki uczestników

☺ uczestnicy rajdu podporządkowują się regulaminowi imprezy – w konkurencjach 
     rodzinnych bierze udział 3-osobowa reprezentacja rodziny
☺ uczestnicy rajdu stosują się do ogólnych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego
☺ wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ochrony przyrody

IX. Program imprezy

1. Przejście lub przejechanie (rowerem, autem) wybranej trasy rajdu.
 grupa rowerowa prowadzona przez przodownika – osoby nie 

posiadające kasku biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność
2. Przyjmowanie uczestników na mecie w godz. 10.30 – 11.00
3. Udział w konkursach w godz. 11.00 – 13.00
4. Zakończenie imprezy około godz. 14.00 – 14.30

X. Uwagi końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji
regulaminu.

Wszystkim uczestnikom rajdu organizator życzy 
udanej zabawy !


