I OGÓLNOPOLSKI INDYWIDUALNY
TURYSTYCZNY RAJD MOTOROWY

„ZNAM POLSKĘ - 2021”
REGULAMIN RAJDU

Poznański Klub Motorowy „Przemysław” O/PTTK Poznań

1. Organizatorzy Rajdu:
Poznański Klub Motorowy „Przemysław” O/PTTK Poznań
• Komandor: Piotr Tyliński • Sekretarz: Agata Tylińska i Karolina Przestacka
• Sędzia/Weryfikacja: Monika Tylińska
2. Informacje dodatkowe:
• w rajdzie wykorzystywane są:
- kanon Odznaki Krajoznawczej Polski (Strona Komisji Krajoznawczej ZG PTTK)
- baza gier terenowych „Wielkopolskie Questy”
https://regionwielkopolska.pl/turystyka/gry-terenowe/questy/
- baza gier terenowych „Wyprawy Odkrywców” https://questy.com.pl/
3. Cele Rajdu:
• Integracja środowisk turystycznych poprzez udział w rajdzie jako wspólnym wyzwaniu,
• Propagowanie krajoznawczych walorów naszej Ojczyzny,
• Poznanie historii Polski poprzez poznawanie miejsc, zabytków i ciekawostek,
• Kształtowanie właściwych postaw turystów wobec naszego Dziedzictwa Narodowego,
• Inspiracja do jego propagowania i ochrony.
• Upowszechnianie krajoznawstwa i połączenie wszystkich form uprawiania turystyki.
• Zachęcenie turystów do wspólnego z PKM Przemysław uczestnictwa w rajdach,
4. Termin Rajdu:
Rajd trwać będzie w okresie 01.02 – 10.10.2021r.
5. Warunki uczestnictwa w rajdzie:
• Uczestnikami Rajdu mogą być turyści indywidualni, którzy dokonają opłaty i prześlą wypełnione
karty zgłoszenia. Maksymalnie drużyna / załoga może liczyć 5 osób.
• Opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy wynosi 35 zł od załogi (opłata nie obejmuje
uczestnictwa w Ogólnopolskim Rajdzie „Miłośników Przyrody” – impreza nr 129/21).
• Opłaty należy dokonać przelewem na konto Poznańskiego Oddziału PTTK numer konta bankowego
50 1020 4027 0000 1902 0323 2196 z dopiskiem „SKŁADKA ORIZP”.
• Zgłoszenie i ksero dowodu opłaty należy przesłać na adres: Oddział PTTK Poznań PKM Przemysław,
60-773 Poznań, Stary Rynek 89/90 LUB ELEKTRONICZNIE NA ADRES filvlin@gmail.com , w terminie do
31.05.2021r. Karty otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
• Wszelkie informacje można uzyskać u komandora Raju
e-mail: filvlin@gmail.com
• Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Z chwilą wpływu zgłoszenia do tutejszego Oddziału i opłaty na wskazane konto, organizator imprezy
przesyła „Kartę Rajdową”.
6. Punktacja Rajdu:
• Za przejście pierwszego questu w danym województwie – 15 pkt, za każdy kolejny 1 pkt.
• Za zwiedzenie obiektu z kanonu OKP „najciekawsze miasta” minimum 1 miejsce – 5 pkt.
• Za zwiedzenie obiektu z kanonu OKP „Parki Narodowe” minimum 1 miejsce – 5 pkt.
• Za zwiedzenie obiektu z kanonu OKP „Zabytki A” za pierwsze miejsce – 5 pkt., kolejne 2 pkt.
• Za zwiedzenie obiektu z kanonu OKP „Muzea B” za każde miejsce – 2 pkt.
• Za zwiedzenie obiektu z kanonu OKP „Inne C” za każde miejsce – 2 pkt.
• Za przygotowanie opisu o zwiedzanym obiekcie – 5 pkt.
• Za potwierdzenia zwiedzenia (pieczątka obiektu) – 5 pkt. Za potwierdzenia pobytu (pieczątka) z
miejscowości w której dany obiekt się znajduje – 2 pkt.
• Za wykonane zdjęcie z załogą na tle zwiedzanego obiektu – 5 pkt.
• Za udział w 51 Rajdzie „Miłośników Przyrody” (wg oddzielnych zasad i regulaminu) – 51 pkt.

7. Uwagi do punktacji i potwierdzeń:
• W ramach uczestnictwa w rajdzie należy zwiedzić co najmniej 5 obiektów.
• Potwierdzeniem przejścia trasy questu jest/są karty questowe z odgadniętymi zagadkami i pieczęcią
zakończenia questu, które należy przesłać razem z kartami rajdowymi.
• Potwierdzenie pobytu można uzyskać u organizatora imprezy motorowej, program imprezy
motorowej w załączeniu do karty rajdowej, pieczątka Przodownika Turystyki Motorowej PTTK.
• Uwzględnione będą tylko obiekty z kanonu OKP
• W przypadku braku możliwości uzyskania pieczątki potwierdzeniem może być nie budzące
wątpliwości co do miejsca zdjęcie na tle zwiedzanego obiektu.
• Wykonane zdjęcia należy opisać i przesłać z kartami rajdowymi.
• Bilety wstępu i pieczątki wklejone do kart rajdowych, nie będą uznawane jako potwierdzenie
pobytu w zwiedzanym obiekcie.
• Do punktacji będą brane pod uwagę tylko oryginalne karty rajdowe.
9. Obowiązki uczestnika.
Karty rajdowe wraz z opisami i zdjęciami należy przesłać na adres korespondencyjny, tj. Monika
Tylińska – Przewodnicząca Zespołu Weryfikacyjnego PKM „Przemysław” O/PTTK Poznań; 60-773
Poznań, Stary Rynek 89/90, w terminie do dnia 20.11.2021 r. Karty otrzymane po tym terminie nie
będą brane pod uwagę.
10. Świadczenia organizatora.
Po zakończeniu i podsumowaniu rajdu, załoga uczestnicząca w rajdzie otrzyma:
• Sprawozdanie z rajdu i listę załóg biorących udział w imprezie.
• Dyplomy dla załóg.
• Nagrody dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 1 – 3.
• Pamiątki dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 4 – 12,
11. Postanowienia końcowe.
• Rajd został zarejestrowany przez KTM ZG PTTK.
• Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
• Karty rajdowe wraz z załącznikami pozostają w dokumentacji organizatora rajdu
• Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód powstałych w czasie
trwania rajdu na osobie lub mieniu.
12. Załączniki:
• Karta Zgłoszenia.

Komandor Rajdu - Piotr Tyliński
PKM Przemysław

