POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE
ODDZIAŁ DĘBLIŃSKI
im. Augusta Sochackiego
Urząd Miasta Dęblin Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Dom Kultury w Dęblinie
w ramach XXXI Dni Dęblina i VII Dęblińskich Dni Zrównoważonego Transportu

organizują 19.06.2016 r. pod patronatem Burmistrza Dęblina

VII Dębliński Rajd Rowerowy na Bursztynowym Szlaku „Greenways”
I. Cel i zadania Rajdu:

upamiętnienie 1050 rocznica chrztu Polski i polskiej państwowości;

upamiętnienie 170 rocznicy urodzin Aleksandra Janowskiego – pioniera krajoznawstwa polskiego i propagatora turystyki;

upamiętnienie 115 rocznicy urodzin ppłk pil. Jerzego Bajana – komendanta SPL w Dęblinie, zwycięzcy Challenge’u w 1934 r.;

upamiętnienie 115 rocznicy urodzin inż. Stanisława Wigury – wraz z Franciszkiem Żwirko zwycięzcy Challenge’u w 1932 r.;

upamiętnienie 110 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego;

upamiętnienie 110 rocznicy urodzin kpt. hm ks. Stanisława Hładuniaka – Honorowego Obywatela Dęblina;

upamiętnienie 110 rocznicy urodzin por. Zygmunta Sochackiego – zamordowanego przez NKWD w Charkowie, w 1940 r.;

upamiętnienie 100 rocznicy utworzenia w Irenie I Żeńskiej Drużyny Skautowej im. Bartosza Głowackiego;

upamiętnienie 75 rocznicy śmierci Augusta Sochackiego – Honorowego Obywatela Dęblina, patrona O/Dęblińskiego PTT;

upamiętnienie 70 rocznicy śmierci mjr Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”;

popularyzacja historii Dęblina i upowszechnienie czynnego wypoczynku na Bursztynowym Szlaku Greenwys;

poznanie walorów krajoznawczych Krainy Rowerowej przy Bursztynowym Szlaku „Greenways” na Lubelszczyźnie;

promocja zdrowia oraz promocja rozwoju zrównoważonego transportu.
II. Informacje ogólne:
Rajd odbędzie się w dniu 19.06.2016 r., w niedzielę na trasach rowerowych:
a) Ratusz Miejski w Dęblinie, ul. Rynek 12 – Fort „Mierźwiączka” – Stawy – Swaty – Brzeziny – Kletnia – Brzeźce –
Prażmów – Stężyca – Dęblin (ze startem z Rynku, z przed Ratusza Miasta Dęblin o godz. 8.00);
b) dowolnych – z godzinami i miejscami startu ustalonymi przez kierowników drużyn m. in. w: Baranowie,
Bobrownikach, Kazimierzu Dol., Końskowoli, Kozienicach, Kurowie, Pionkach, Puławach, Rykach, Stężycy, Ułężu, Żyrzynie
oraz trasami zaprojektowanymi również przez kierowników drużyn i zgłoszonymi przez nich na piśmie jako załącznik
do KARTY ZGŁOSZENIA;
 meta tras a) i b) czynna przed bramą do cytadeli Twierdzy Dęblin i 1. Dęblińskiego Batalionu Drogowo – Mostowego
im. Romualda Traugutta w Dęblinie przy ul. Saperów od godz. 11.30 – 12.00;
 zwiedzanie cytadeli Twierdzy Dęblin przez uczestników Rajdu od godz. 12.0 – 13.00 (wejście bramą od ul. Saperów);
 rejs spacerowy statkiem po Wiśle dla uczestników Rajdu o godz. 14.00 (przystań wodna przy MDK, ul. 15. PP „Wilków” 32b).
III. Warunki uczestnictwa:

w Rajdzie można wziąć udział indywidualnie lub zespołowo w drużynach od 3 – 10 osób, zgłoszonych przez turystów
indywidualnych, rodziców lub opiekunów prawnych, szkoły, uczelnie, stowarzyszenia, organizacje harcerskie i turystyczne,
jednostki wojskowe, instytucje, zakłady pracy, na KARTACH ZGŁOSZENIA potwierdzonych podpisem i pieczęcią
przez zgłaszające osoby prawne lub podpisem przez zgłaszające pełnoletnie osoby fizyczne;

niepełnoletni i niepełnosprawni turyści mogą wziąć udział w Rajdzie pod opieką osób, które ukończyły 18 lat;

zgłoszenia na Rajd przyjmują do 17.06.2016 r. - godz. 12.00 Zarząd Oddziału Dęblińskiego PTT na e - mail:
<paweł.pwojdat@wp.pl> oraz osobiście Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) w Dęblinie, ul. Okólna 19, tel. (81) 883 00 69
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00 i koniecznie potwierdzone telefonicznie na nr 530 446 588.
IV. Obowiązki uczestników:

od uczestników Rajdu wymaga się: przebycia wybranej tras w/g powyższego Regulaminu, przestrzegania KARTY TURYSTY
i KRAJOZNAWCY, przepisów ruchu drogowego i p. poż., posiadanie dowodu tożsamości, ubezpieczenia, odpowiedniego
ubioru turystycznego, niezbędnego ekwipunku i sprawnego roweru;

od uczestniczących w Rajdzie: harcerek, harcerzy i instruktorów wymagane jest przestrzeganie PRAWA HARCERSKIEGO.
V. Świadczenia organizatorów:

opieka przewodnicka;

zwiedzanie zabytków oraz miejsc pamięci narodowej występujących na trasach Rajdu, w tym cytadeli Twierdzy Dęblin;

potwierdzenie zdobytych punktów na Odznakę Turystyki Kolarskiej PTTK, Dęblińską Odznakę Krajoznawczo – Turystyczną
O/D PTT i inne odznaki krajoznawcze oraz Odznakę Krainy Rowerowej przy Bursztynowym Szlaku na Lubelszczyźnie;

udział w konkursie krajoznawczo – turystycznym z nagrodami, rejs spacerowy statkiem po Wiśle.
VI. Postanowienia końcowe:

KARTY ZGŁOSZENIA można pobrać elektronicznie ze strony UM Dęblin <www.deblin.pl> lub w postaci papierowej w MBP;

wszyscy uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie,
a za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników Rajdu odpowiadają ich opiekunowie, wymienieni w KARTACH ZGŁOSZENIA;

Organizatorzy nie odpowiadają za szkody i wypadki powstałe w czasie trwania Rajdu;

uczestnictwo w Rajdzie jest nieodpłatne.
VII. Kierownictwo Rajdu:

Zarząd Oddziału Dęblińskiego PTT, w tym Paweł Wojdat – komodor Rajdu, szef trasy a) i mety Rajdu, szef punktu weryfikacji
ww. odznak i jury konkursu krajoznawczo – turystycznego.

