XX Wielkopolski Rajd „ Dokarmiamy zwierzęta”
Dziewicza Góra k. Czerwonaka 15 styczeń 2017 rok. (niedziela)
REGULAMIN
Organizator Rajdu:
Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka.
Koło PTTK „Łaziki” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.
Instytucje wspierające:
Nadleśnictwo Łopuchówko

Trasa IV – rowerowa.
Start: godz. 10.00 Poznań (Malta przy Źródełku) – Antoninek – Janikowo – Kicin –
Dziewicza Góra. Około 15 km. w jedną stronę. Kierownictwo trasy: Katarzyna Wieczorek
(tel. kontaktowy 697-422-404); Zdzisław Zawal.
Trasa V – dowolna. Uczestnicy wędrują samodzielnie (pieszo, rowerami, samochodami)
na wybranej przez siebie trasie. Winni się zgłosić na mecie najpóźniej do godz. 12:30.
Meta Rajdu:
Meta rajdu ulokowana będzie na terenie Ośrodka Edukacyjnego Dziewicza Góra (tzw.
Parking turystyczny pod Dziewiczą Górą). Czynna będzie w godz. od 11:00 do 13:30. Meta
jest zlokalizowana na wolnym powietrzu więc należy ciepło się ubrać.

Komandor Rajdu:
Eugeniusz JACEK
Kierownictwo Rajdu:
Z-ca Komandora
Sekretarz
Skarbnik
Weryfikacja OTP i KOT

Trasa III – piesza.
Start: godz. 9.45 Owińska (sprzed budynku Stacji PKP) – Annowo – Dziewicza Góra.
Około 5 km. Kierownictwo trasy: Marcin Żakowski; Hubert Chmielewski. Dojazd na start
pociągiem Kolei Wielkopolskich, wyjazd z Dworca Głównego PKP godz. 9.11.

- Zbysław Kaczmarek
- Piotr Wojciechowski; Paweł Staszak
- Hanna Dominiak; Maria Pelińska
- Henryk Peliński
- Romuald Królak

Trasy Rajdu:
Trasa I, autokarowo - piesza.
Start: godz. 8.30 Swarzędz (pętla autobusowa Os. Kościuszkowców); godz. 9.00 Poznań
(sprzed Zespołu Szkół Salezjańskich, Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29); godz. 9.30
Poznań (Komandoria, parking na Kościołem p.w. Św. Jana Jerozolimskiego). Następnie
przejazd autokarem do Kicina. Z Kicina (pętla autobusowa) start pieszo ok. godz. 10.15
(po przyjeździe autokaru) z pętli autobusowej – polnymi i leśnymi drogami – Kicin –
Dziewicza Góra k. Czerwonaka. Około 4 km. Kierownictwo trasy: Halina Bukowska;
Romuald Szukała, Eugeniusz Jacek.
Trasa II, piesza.
Start: godz. 10.15 Kicin (pętla autobusowa) – drogami polnymi i leśnymi przez Puszczę
Zielonka – Dziewicza Góra. Około 4 km. Kierownictwo trasy jak wyżej (trasa połączona z
trasą nr I). Dojazd na start Komunikacją Miejską z Dworca Śródka nr autobusu 323; wyjazd
o godz. 9,49.

Zgłoszenia udziału:
Zgłoszenia indywidualne i zbiorowe (konieczna imienna lista) przyjmowane będą:
- pocztą elektroniczną eugeniuszjacek.1@wp.pl do dnia 12 stycznia do godz. 17:00.
Zgłaszający podaje dokładny numer trasy.
Postanowienia końcowe:
1/ Odpłatność i świadczenia:
Odpłatność wynosi: 15 zł od osoby dla trasy nr I oraz 8 zł od osoby dla tras
pozostałych.
Opiekun grupy – udział bezpłatny.
UWAGA, ponieważ dysponujemy tylko jednym autokarem na trasę I decyduje
kolejność zgłoszeń.
W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:
 znaczek rajdowy
 ciepły posiłek
 wejście na wieżę widokową na Dziewiczej Górze
 punkty na OTP i KOT
 nagrody w konkursie na najładniejszą budkę lęgową i karmnik
 puchar dla najliczniejszej drużyny.
W przypadku zgłoszeń po terminie organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nie
zrealizowania świadczeń w pełnym wymiarze.
2/ Na mecie odbędzie się konkurs na najładniejszą budkę lęgową i karmnik.
3/Mile widziane będą maty i podkłady jednorazowe dla piesków i kotków; żwirek dla
kotów; biało-czarne gazety (w żadnym wypadku kolorowe); rękawiczki jednorazowe;
ręczniki papierowe; karma ze sklepów zoologicznych ze średniej półki (po karmie z

marketów psy i koty chorują). Wyżej wymienione rzeczy będą dostarczone do
Schroniska Dla Zwierząt w Skałowie. Można również przynieść karmę dla zwierząt
leśnych, która będzie wystawiona w wskazanym miejscu przez leśniczego.
4/ Podczas trwania rajdu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w tym piwa.
5/ Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie; osoby z opłacona składka PTTK za
2017 rok są ubezpieczone. Każdy uczestnik odpowiada w pełni za ew. szkody wyrządzone
na trasie lub na mecie.
6/ Uczestnicy trasy rowerowej muszą przestrzegać zasad ruchu drogowego.
7/ Organizator odpowiada tylko za osoby, które wpłacą wpisowe.
8/ Wszyscy uczestnicy muszą wykonywać polecenia kierowników tras.
9/ Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Komandora Rajdu.
10/ W razie złych warunków atmosferycznych trasy rowerowe mogą być odwołane.
Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownictwo tras rowerowych (patrz telefon
kontaktowy).
11/ Trasy: autokarowo-piesza oraz piesza będą zrealizowane bez względu na pogodę.
12/ Informacje o rajdzie: facebook.com: PoznanNoweMiastoPTTK
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