10. Postanowienia końcowe: Rajd Turystów Zmotoryzowanych „Siódmy
Niepodległościowy Baboodlot” jest imprezą non-profit, nie ma charakteru
komercyjnego. Zlot organizowany jest na zasadach samoorganizacji siłami
wolontariatu , zgodnie ze statutem PTTK. Regulamin jest dokumentem
wewnętrznym, zatwierdzonym przez Zarząd Oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej
na podstawie art.10 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. / Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z
późniejszymi zmianami/








Załogi i uczestnicy biorą udział w spotkaniu na własne życzenie
i odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone
osobom trzecim przez uczestników zlotu.
Impreza odbywa się niezależnie od pogody.
W przypadku nie stawienia się na zbiórkę wpisowe nie podlega zwrotowi.
Interpretacja regulaminu oraz wydawanie dodatkowych komunikatów
należy do DKTM-PTTK O/Miejski Dąbrowa Górnicza.
Impreza motorowa została zatwierdzona przez KTM ZG PTTK jako
impreza o randze regionalnej pod nr 53/21
Ze względu na panującą pandemię wirusa COVID-19, prosimy o
zachowanie wszystkich zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
ochronnymi zalecanymi przez Ministerstwo Zdrowia.

Życzymy przyjemnej zabawy !!!

Regulamin Rajdu Turystów Zmotoryzowanych

SIÓDMY

„NIEPODLEGŁOŚCIOWY Baboodlot”
Dąbrowa Górnicza 11 listopad 2021
Organizowany przez Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej PTTK
O/Miejski Dąbrowa Górnicza przy współudziale
Śląski Oddział Wojewódzki „Polskie Stowarzyszenie Diabetyków”
oraz Stowarzyszenia „Kobieta Liderem Świata”

1.Organizator:
Dąbrowski KTM PTTK - Oddział Miejski Dąbrowa Górnicza
Śląski Oddział Wojewódzki „Polskie Stowarzyszenie Diabetyków”
przy współudziale Stowarzyszenia „Kobieta Liderem Świata”
2. Cele spotkania:







Uczczenie 103 Rocznicy „Święta Niepodległości” 11 listopada
Integracja środowiska turystów zmotoryzowanych oraz ich rodzin
pod hasłem „Polska Niepodległa ”
Utrwalenie przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpiecznej jazdy.
Krzewienie zorganizowanej turystyki motorowej i krajoznawstwa.
Propagowanie aktywnego wypoczynku w terenie.
Zbieranie wymagań do odznak MOT/ TM i krajoznawczych

3. Kierownictwo spotkania:
Komandor
- Piotr Targowski
Wicekomandor
- Tadeusz Bielecki
Wicekomandor
- Barbara Tometczak
Sędzia Główny
- Teresa Bielecka
Koordynator
- Jadwiga Kowalik
Sędziowie konkursów z DKTM

Udział biorą członkowie DKTM PTTK oraz wszyscy chętni zgłoszeni indywidualnie
turyści a zwłaszcza mile widziane Turystki
   z Miotłami   
Załogi poruszają się sprawnymi pojazdami dopuszczonymi do ruchu drogowego.
Załogi przy zgłoszeniu w podanym miejscu i terminie okazują dowód wpłaty,
apteczkę oraz sprawną, zalegalizowaną gaśnicę.
7. Świadczenia organizatora w ramach wpisowego:







503372959

Okolicznościowa wlepka (samoprzylepna)
Obiad w „Gościńcu Jurajskim” – zupa, II danie, kompot
Udział w konkursach i współzawodnictwie
Puchary i nagrody dla wyróżnionych
Pogoda i niespodzianki
Członkowie PTTK z opłaconymi składkami za 2021 r. są ubezpieczeni od
następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania rajdu ,
pozostali uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

8. Uprawnienia i obowiązki uczestników:
506687532

4. Termin i miejsce zbiórki - startu:
Spotkanie odbywa się w dniu 11 listopada 2021 roku – CZWARTEK.
Zbiórka w ”Centrum Aktywności Obywatelskiej ”ul. Sienkiewicza 6A w Dąbrowie
Górniczej wjazd od ul Żeromskiego 5 Na zbiórkę należy zgłosić się na godz.1200
5. Zgłoszenie:
Zgłoszenia należy dokonać w biurze oddziału lub telefonicznie 602 850 998
adres: Oddział Miejski PTTK 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza 6A
Informacje dodatkowe: tel. 503 372 959 u kol. Piotra Targowskiego
Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników.
Zgłoszenia do 05 listopada 2021r.
członkowie PTTK
40 zł
oraz pozostali chętni
45 zł
Wpłaty można dokonać w kasie O/PTTK lub przelewem na konto ING Bank Śląski
S.A. O/Dąbrowa Górnicza Nr: 70 1050 1272 1000 0008 0033 3619 z zaznaczeniem
„Niepodległościowy Baboodlot”.
Wpisowe:

6. Uczestnictwo:




Przestrzeganie zasad bezpiecznej i kulturalnej jazdy, zajmowania miejsc
postojowych.
Czynny udział w zabawie i konkursach rekreacyjnych .

9. Ramowy program spotkania
1200-1230 – Zbiórka na parkingu w ”Centrum Aktywności Obywatelskiej , otwarcie
imprezy.
1330-1430 – Udział w oficjalnych uroczystościach przed Pałacem Kultury
Zagłębia na Placu Wolności.
1430-1500 – Przejazd do „Gościńca Jurajskiego” w Dąbrowie G.- Okradzionowie
1500-1800 – Konkursy rekreacyjne, obiad, ogłoszenie wyników.
iiiiii
   Spotkanie integracyjne    a dla wytrwałych cdn.

