Rok 2019 - Rok Młodych "Z PTTK wspólnym szlakiem”

NADLEŚNICTWO
RÓŻAŃSKO

RAJD PTTK
ZAPRASZAMY 9.02.2019
TRASA PIESZA wiedzie na obszarze Nadleśnictwa Różańsko.
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Rezerwat powstał dzięki wielkiemu zaangażowaniu i mrówczej pracy pasjonata, Marka Schillera.
Zauroczony tym terenem pan Marek - z wykształcenia nauczyciel fizyki, z zamiłowania regionalista i
przyrodnik – przez kilka lat przemierzał go wolnym czasie wzdłuż i wszerz, gromadząc przy okazji dane o
faunie, florze i przyrodzie nieożywionej. Przedstawiona dokumentacja spotkała się z uznaniem
wojewódzkiego konserwatora przyrody i Komitetu Ochrony Przyrody przy ówczesnym woj. gorzowskim.
8.07.1991 roku Długogóry otrzymały status prawny rezerwatu.
Odjazd autokarów o godz. 8.30 z Gorzowa Wlkp. z parkingu przy hali sportowej przy ul. Szarych
Szeregów. Prosimy o przybycie 10 minut wcześniej. Powrót ok. godz.17.00.
Opiekun trasy: Marcin Rosół
Prowadzący po rezerwacie: Marek Schiller
Na mecie rajdu na każdego uczestnika będzie czekał gorący turystyczny posiłek (zupa). Działać będzie
weryfikat odznak turystyki kwalifikowanej.
ZAPISY drogą e-mailową: oddzial_pttk_gorzow@wp.pl
(kontakt - Hanna Rudzińska tel. 502 085 707 w godz. 16-19).
Każdego uczestnika rajdu prosimy o wsparcie (35 zł) działalności statutowej naszego Oddziału PTTK.
Nasze konto: 55 1140 2017 0000 4302 1092 5982. Tytuł wpłaty: „darowizna na cele statutowe PTTK”.
Liczba miejsc ograniczona, więc obowiązuje kolejność zgłoszeń. 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.
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.
ORGANIZATORZY

