
Zarząd Komisji Młodzieżowej działającej przy OM PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu

ma zaszczyt zaprosić dzieci, młodzież i dorosłych na

I Charytatywny Indywidualny Rajd Pieszy

06.03.2021 r. (sobota)

Osiedle Jar

A. Zasady uczestnictwa

1. Na  miejscu  startu  będzie  dostępna  puszka,  do  której  organizator  będzie  zbierał  datki

przeznaczone w całości na wsparcie Hospicjum Nadzieja w Toruniu działającego na rzecz dzieci.

Każdy z uczestników proszony jest o wsparcie zbiórki w kwocie o dowolnej wysokości.

2. Rajd ma charakter indywidualny. Dopuszczalne jest wspólne wędrowanie w grupach liczących

do 5 osób z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Większe grupy są dopuszczalne pod warunkiem

zamieszkiwania we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Podczas poboru mapy i innych materiałów startowych oraz udzielania wskazówek w punkcie

startu może znajdować się tylko jedna grupa osób wspólnie ze sobą wędrujących.

4. Dla najmłodszych przewidziano specjalną kartę zadań, która będzie przyjmowana w punkcie

zakończenia i będzie stanowić potwierdzenie przebytej trasy. Należy posiadać własny długopis lub

pisak. Prawidłowo wypełnione karty pracy będą nagradzane drobnymi upominkami.

5.  Obowiązują  zapisy:  do  dnia  03.03.2021  r.  (środa)  do  godziny  15:00  mailowo  na  adres

komisja.mlodziezowa@gmail.com  należy  przesłać  ilość  osób  zamierzających  wziąć  udział  w

rajdzie oraz informacje o wieku i ilości dzieci wędrujących w grupie.

6. Potwierdzenie  zgłoszenia  wraz  z  godziną  startu  i  ewentualnymi  uwagami  dotyczącymi

obowiązków uczestnika zostanie wysłane przez organizatora najpóźniej do 04.03.2021 r. (czwartek)

do godziny 21:00.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zasadach uczestnictwa w zależności od aktualnej

sytuacji epidemiologicznej oraz ilości zgłoszeń.

B. Informacje dodatkowe

Start: w  godzinach  9:00  –  10:00  (dokładna  godzina  startu  zostanie  przesłana  w  mailu

potwierdzającym) na skrzyżowaniu ulic Watzenrodego i Hubego (dojazd autobusami linii 10, 20 do

przystanku o nazwie Hubego)

Długość trasy: ok. 4 km



C. Uwagi końcowe

1. Uczestnicy podczas trwania rajdu są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów

epidemiologicznych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19.

2. Uczestnictwo w rajdzie oznacza zrzeczenie się praw do roszczeń związanych z ewentualnym

zarażeniem się podczas rajdu jakimkolwiek wirusem, w szczególności Covid-19.

3.  Uczestnictwo  w  rajdzie  oznacza  pozwolenie  na  publikację  swojego  wizerunku  na  stronie

internetowej OM PTTK w Toruniu oraz jego profilu na portalu Facebook.

4. Uczestnictwo w rajdzie jest dobrowolne, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody

spowodowane przez uczestników rajdu.

5. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. Należy zadbać o odpowiedni ubiór dostosowany

do warunków pogodowych.

Z turystycznym pozdrowieniem,

Patryk Staniszewski


