
9. Organizator przewiduje nagrody dla grup (osób), które w najszybszym czasie przejdą 
trasę rajdu i prawidłowo zaliczą wszystkie punkty.  

10. Zgłoszeń do udziału w konkursie należy dokonać na kartach zgłoszeniowych 
stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu. Karty zgłoszeniowe można składać 
osobiście, pocztą tradycyjną, mailową lub faksem na adres:

·     Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk, Głobino 47, 76 – 200 Słupsk, (59) 
8471091, 

·        Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 4 grudnia 2011r. (wtorek) do godziny 15.00 
·    Wpisowe w wysokości  3 zł od uczestnika należy uiścić w dniu imprezy w 

świetlicy wiejskiej w Krępie w godz. 09.00 – 10.00 Opiekunowie drużyn oraz 
niepełnosprawni są zwolnieni z opłat

11. Dojazd uczestników do Krępy Słupskiej odbywa się we własnym zakresie. Istnieje  
możliwość zapewnienia przez organizatora autobusu z Placu Zwycięstwa (spod Ratusza) po 
wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby do dnia 5 grudnia. Koszt przejazdu autobusem 5 
złotych (w obydwie strony). Odjazd autobusu godzina 9.00.
12. Uczestnikom rajdu zapewniamy poczęstunek oraz gorące napoje. Dla najlepszych 
drużyn przewidziano  nagrody. Drobne upominki otrzymają wszyscy uczestnicy
13. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność, ubezpieczają się 
indywidualnie, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe 
zaistniałe podczas imprezy. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest 
ostateczna.
14. Uczestników rajdu obowiązuje

          · znajomość regulaminu rajdu.

          · uczestnicy rajdu ubezpieczają się na czas trwania rajdu we własnym zakresie.

          · każdy uczestnik powinien posiadać dowód osobisty lub legitymację szkolną.·
rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

          · organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników 
rajdu oraz szkody wyrządzone uczestnikom rajdu przez osoby trzecie.

          · uczestników rajdu obowiązuje dobry humor, życzliwość oraz sympatyczny uśmiech 
podczas trwania rajdu.

 
Z turystycznym pozdrowieniem 

    Zbigniew Podolak
                                                                                                            Dyrektor GOK w Głobinie 

okis_globino1@op.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-
15.00 – kontakt z Maciej Flisak (665-320-440 lub 59-847-10-91).

Tarlisko 2012 Tarlisko 2012 
czyli z trocią nam po drodze...czyli z trocią nam po drodze...

Drugi zimowy rajd pieszy na orientację – KrępaDrugi zimowy rajd pieszy na orientację – Krępa 

    Organizatorzy rajdu:
    Ř Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk w Głobinie 

 Ř Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oddział Park Krajobrazowy „Dolina   Słupi”
 Ř Starostwo Powiatowe w Słupsku
 Ř Stowarzyszenie „Nasza Krępa” 
 Ř Stowarzyszenie Proekologiczne „Słupia” 
 Ř Nadleśnictwo „Leśny Dwór”
 Ř Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku

MIEJSCE: Krępa Słupska (zbiórka przy świetlicy)

TERMIN: 8.12.2012r. (sobota) godzina 10.00 

OPŁATA STARTOWA: 3 zł

          W rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni – miłośnicy aktywnej turystyki.
 Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział  w rajdzie tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
      Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 4 grudnia 2011r. (wtorek) do godziny 15.00 

                                        Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk
Głobino 47, 76-200 Słupsk, (59) 8471091, okis_globino1@op.pl od poniedziałku do piątku w godzinach                   

7.00-15.00 – kontakt z Maciejem  Flisakiem (665-320-440 lub 59-847-10-91).

Karty zgłoszeniowe i regulamin do pobrania na www.gokglobino.freehost.pl
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