REGULAMIN
VII PIESZEGO RAJDU „Mitomania”

1. Organizator:
SK PTSM przy Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzinie
Prywatnym przy współudziale:
ZOT PTSM w Piotrkowie Trybunalskim,
Urzędu Miasta w Tuszynie,
Starostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2. Cele rajdu:
- obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego,
- popularyzowanie turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży szkolnej,
- upowszechnianie tematyki ekologicznej,
- promocja zdrowia poprzez sport i czynny wypoczynek,
- poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych gminy Tuszyn,
- poznanie mitologii celtyckiej.
3. Termin: 09 - 10 czerwca 2017r.
4. Zasady uczestnictwa:
- w rajdzie biorą udział drużyny 6 osobowe pod opieką nauczyciela,
- drużynę można zgłosić telefonicznie do dnia 5.06.2017r. tel. (0-42) 614 32 19
(podając liczbę uczestników, szkołę, nazwisko i imię opiekuna oraz telefon
kontaktowy),
- wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia rajdu,
- wpisowe uczestników wynosi 15 zł (dla członków PTSM) oraz 20 zł dla uczestników
nieposiadających legitymacji,
- drużyny meldują się w Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym w dniu 09.06.2017r.
w godz. 15.00-15.30,
- przewidywane zakończenie rajdu 10.06.2017r. ok. godz.12.00.

5. Obowiązki uczestników:
- przestrzegać regulaminu rajdu oraz uczestniczyć w konkursach,
- przestrzegać zasad ochrony przyrody,
- posiadać śpiwory, materace (karimaty), miękkie obuwie, apteczkę (dla całej
drużyny), długopisy, latarki,
- ubezpieczenie we własnym zakresie.
6. Uczestnikom rajdu zapewnia się:
- kolację 09.06. oraz śniadanie 10.06.2017r.
- miejsce noclegowe w Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym (warunki turystyczne),
- dyplom uczestnictwa dla drużyny,
- nagrody za zwycięstwo w konkursach.
7. Konkursy rajdowe:
- wykonanie zadań na trasie i zdobycie największej ilości punktów (drużynowy),
- przebranie jednej osoby z grupy za postać związaną z mitologią celtycką, druga
osoba przygotowuje krótką prezentację ustną przebranej osoby,
- wiedzy o bogach celtyckich (jedna osoba),
- wiedzy o ochronie przyrody na terenie gminy Tuszyn (jedna osoba),
- wiedzy o PTSM i historii miasta Tuszyna (jedna osoba),
- plastyczno – techniczny „EKO - zwierz” (jedna osoba).
8. Ponadto w programie:
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- wycieczka autokarowa z prelekcją do rezerwatów przyrody na terenie gminy Tuszyn:
„Molenda” i „Wolbórka”.
9. Za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników podczas rajdu odpowiedzialni są
opiekunowie drużyn. Wszelkie wątpliwości dotyczące regulaminu rozstrzygane są
przez Organizatora.
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