
Regulamin IV Rajdu  

Szlakami Puszczy Goleniowskiej 

 

 

 

Dnia 10.02.2018r. zapraszamy wszystkich chętnych na IV rajd pieszy 

Szlakami Puszczy Goleniowskiej 
 

Organizator rajdu: Klub PTTK  Sobotoaktywni Goleniów, przy współpracy  
Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK im. Stefana Kaczmarka 

Komandor Rajdu- Mieczysław Deremacki Tel. 517 826 038  

Prowadzący trasę członkowie klubu PTTK ,, Sobotoaktywni Goleniów” 
 

Cel rajdu: upowszechnianie turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku. 

Poznawanie piękna przyrody Puszczy Goleniowskiej. 

Integracja turystów  regionu zachodniopomorskiego. 

 

Trasa rajdu: start- Dworzec kolejowy w Goleniowie godz. 10.30 - dawna trasa 

spacerowa do Zabrodzia- źródełko Królewskie- Helenów- Basen miejski odkryty 

w Goleniowie.  

 

Warunki uczestnictwa: 

Zgłoszenie telefoniczne lub mailowe do dnia 03.02.2018 

Zgłoszenia przyjmuje: kol. Mieczysław Deremacki  nr tel.517826038 



                                     sobotoaktywni@op.pl 

Wpłacenie kwoty 6,00 zł. na konto: 29 1140 2004 0000 3802 7182 7787  
tytułem: za IV Rajd 

Istnieje możliwość dokonania wpłaty u prezesa klubu uczestnika rajdu w 

terminie jak wyżej. 

Uczestnicy rajdu biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i są 
zobowiązani do uczestniczenia w nim na przestrzeni całej wyznaczonej trasy. 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadnego z uczestników wyjazdu, 
za jego zachowanie, zaniedbanie czy zaniechanie w jakikolwiek sposób. Każdy z 
uczestników odpowiada sam za siebie i ponosi konsekwencje swojego 
zachowania, zaniedbania czy zaniechania. 
Uczestnicy Rajdu odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone albo do 
wyrządzenia których się przyłożyli swoim zachowaniem, zaniedbaniem lub 
zaniechaniem. 
Uczestnik, który wycofa się w czasie przemarszu, musi we własnym zakresie 
zorganizować sobie bezpieczny transport do domu.  
Uczestnicy którzy nie są członkami PTTK lub nie posiadają opłaconej składki za 
dany rok, zobowiązani są ubezpieczyć się we własnym zakresie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas rajdu. 
W rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.  
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych 
opiekunów. 
Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do  punktualnego przybycia na miejsce 
startu 

Na trasie rajdu zapewniamy: opiekę organizatorów rajdu, ognisko i konkursy z 

nagrodami dla zwycięzców, skromny poczęstunek, okolicznościowa pieczątka i 

znaczek dla każdego uczestnika (zgłoszenie po terminie nie gwarantuje 

otrzymania wszystkich przewidzianych świadczeń ). W czasie rajdu 

przewidziane jest spotkanie z Jarosławem Jancelewiczem. 

Osoby, które nie zgłoszą się na rajd  tracą prawo do przewidzianych przez 
organizatora świadczeń i zwrotu wpisowego o ile takie było wymagane.  
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zapisów Karty Turysty, przepisów 
porządkowych miejsc i terenów po których się poruszamy, regulaminu oraz 
przepisów ruchu drogowego. 
Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do interpretacji zasad 
prowadzenia, oceniania i punktacji prowadzonych konkursów. 
Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie  swoich danych osobowych w 
celach sporządzenia listy uczestników rajdu/ wyjazdu, wykorzystanie zdjęć, 
nagrań filmowych na których zostali uwiecznieni, przez prasę, radio i telewizję, a 



także w celach marketingowych organizatora i sponsorów. 
 Obecność uczestnika rajdu jest potwierdzeniem, że zapoznał się z regulaminem, 
zrozumiał jego treść i w pełni akceptuje jego zapisy, w szczególności fakt, że sam 
jest odpowiedzialny za swoje czyny.  
Rajd odbędzie  się bez względu na pogodę ! 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie- Organizatorzy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


