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Organizatorzy rajdu:

 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk w Głobinie 
 Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oddział Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
 Starostwo Powiatowe w Słupsku
 Stowarzyszenie Proekologiczne „Słupia”  
    Nadleśnictwo Ustka  

1. Cele imprezy:
  popularyzacja czynnego wypoczynku, turystyki pieszej i krajoznawstwa,
  poznanie walorów turystycznych i przyrodniczych okolic  miejscowości Bydlino, 
 zwrócenie szczególnej uwagi na problemy związane z ochroną środowiska 
   (Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” – Obszar Natura 2000) w tym kłusownictwa
   w okresie ochronnym na ryby wędrowne,
  wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Bydlino .

2. Termin: 07.12.2013, start godz. 10.00 Bydlino  – świetlica wiejska

3. Uczestnicy: W rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni – miłośnicy aktywnej
           turystyki. Dzieci i młodzież do lat 18 tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

4. Trasa rajdu będzie prowadziła częściowo po miejscowości Bydlino, a także  wzdłuż     rzek  
Słupi i Gnilnej. Zakończenie rajdu odbędzie się przy świetlicy wiejskiej w Bydlinie. 
Opracowanie merytoryczne trasy rajdu: pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.

5. Przewidujemy następujące kategorie tras:
 

TP  – trasa początkująca, dla najmłodszych dzieci (do klasy IV SP), start z opiekunem.   
TD-SP -   trasa dzieci szkoła  podstawowa klasy  V-VI, drużyny do 5 osób (start bez 
opiekuna)   
TD-Gimn.-  trasa dla uczniów gimnazjów klasy I-III, drużyny do 5 osób (start bez 
opiekuna)

TO – trasa otwarta dla wszystkich pozostałych chętnych.
 

Uwaga nauczyciele, opiekunowie !!! 

Dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież z gimnazjum startujące bez opiekuna powinny mieć 
doświadczenie  w poruszaniu się z mapą w terenie. Jeśli uważają Państwo, że nie posiadają takich 
umiejętności i po raz pierwszy uczestniczą w imprezie na orientację  prosimy o zapisanie ich do kategorii 
otwartej TO, gdzie pod państwa opieką będą mogły  nabyć odpowiednie umiejętności.

Tarlisko 2013
Organizatorzy zastrzegają prawo do zrezygnowania z kategorii tras w których będzie mniej 

niż  5 zgłoszeń. 

6.    Organizator przewiduje nagrody dla grup (osób), które prawidłowo pokonają trasę rajdu i 
wykonają związane z nią zadania. W kategorii TP – nagrody grupowe, kategorie TD- nagrody 
indywidualne i kategoria TO-losowanie nagród indywidualnych wśród wszystkich 
uczestników tej trasy.   

7. Zgłoszeń do udziału w rajdzie 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, 

biuro@gok.slupsk.pl piątku w godzinach 7.00-15.00 – kontakt z Maciejem Flisakiem 
(665-320-440 lub 59-847-10-91).

       Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 4 grudnia 2013r. do godziny 15.00
   Wpisowe w wysokości  3 zł od uczestnika należy uiścić w dniu przed startem. 

Opiekunowie drużyn oraz niepełnosprawni są zwolnieni z opłat

8. Organizator przewiduje nagrody specjalne dla grup (osób), które przygotują krótką max. 5 
minut) prezentację w formie wiersza, krótkiej inscenizacji, performance, skeczu, piosenki itp., 
których tematyka będzie nawiązywała do problemów ochrony środowiska, kłusownictwa i 
potrzeby ochrony ryb wędrownych. Zgłoszenie prezentacji powinno nastąpić w dniu 
imprezy  przed startem.

9. Dojazd uczestników do Bydlina  odbywa się we własnym zakresie. Istnieje  możliwość 
zapewnienia przez organizatora autobusu z Placu Zwycięstwa (spod Ratusza) po 
wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby do dnia 3 grudnia. Koszt przejazdu autobusem 5 
złotych (w obydwie strony). Odjazd autobusu godzina 9.30. W przypadku większych grup 
godzina odjazdu zostanie ustalona indywidualnie z opiekunem grupy.

 
10. Uczestnikom rajdu zapewniamy poczęstunek oraz gorące napoje. 
11. 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.

12. 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 

    Organizatorzy rajdu:
 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk w Głobinie 

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

          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 2012r. (wtorek) do godziny 15.00 

Karty zgłoszeniowe i regulamin do pobrania na www.gokglobino.freehost.pl
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Tarlisko 2013

MIEJSCE: Krępa Słupska (zbiórka przy świetlicy)

TERMIN: 8.12.2012r. (sobota) godzina 10.00 

OPŁATA STARTOWA: 3 zł


	Strona 1

