Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej
zaprasza do udziału w rajdzie
18.02.2017r.

Trasa: Ostrowiec – Jezioro Ostrowieckie (rezerwat przyrody „Czapli Ostrów”) – Dyszno –
Jezioro Warnickie – Warnice [ok. 11 km]
Dowiemy się również, co z tą okolicą miał wspólnego Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander
von Humboldt, niemiecki przyrodnik i podróżnik, a także jeden z twórców nowoczesnej geografii.
Wyjazd o godz. 8.30 z parkingu przy hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów. Prosimy o punktualne
przybycie. Powrót ok. godz. 15.30. W planie ognisko – prosimy o zabranie prowiantu. Wycieczkę
poprowadzi kol. Mariusz Lewandowski.
ZAPISY drogą e-mailową: oddzial_pttk_gorzow@wp.pl
(kontakt - Hanna Rudzińska tel. 502 085 707 w godz. 16-18).
Wpłata na rzecz organizatorów za Rajd wynosi: członkowie PTTK 15 zł; pozostali uczestnicy 20 zł
Liczba miejsc ograniczona, więc obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat. Wpłatę można dokonać - tylko po
uprzednim przesłaniu zgłoszenia i otrzymaniu potwierdzenia od organizatora - na konto: 55 1140 2017
0000 4302 1092 5982 z dopiskiem „Rajd Ostrowiec” lub w siedzibie Oddziału (poniedziałek, wtorek
i czwartek w godz. 12.00 – 16.00) przy ul. Mieszka I 15/1 w Gorzowie Wlkp.
UWAGA: Członkowie PTTK korzystają ze zniżek tylko z ważną legitymacją PTTK. W przypadku rezygnacji
z udziału w Rajdzie, wpłata na rzecz Organizatora Rajdu nie będzie zwracana. Rajd odbędzie się bez
względu na pogodę.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Rajdzie tylko pod opieką opiekuna prawnego. Opiekunowie grup
szkolnych powinni posiadać apteczkę i listy uczestników Rajdu podpisane przez dyrektora szkoły.
Przy zgłoszeniach grupowych jeden opiekun na 10 osób nie ponosi kosztów wpisowego.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu lub na
osobie uczestnika. Biorąc udział w Rajdzie, uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie
i bezpłatne wykorzystanie materiałów audiowizualnych ze swoim udziałem w celach promocyjnych PTTK.
Uczestnikom życzymy słonecznej pogody, miłych wrażeń turystycznych i dobrego wypoczynku.

