REGULAMIN

ORGANIZATOR:
	Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Urząd Gminy Krasocin
Dom Kultury Małogoszcz 
Zagroda Edukacyjna Ostoja Dworska
	LOK Survival Małogoszcz 
	Fundacja Tradycji Kościuszkowskiej
	Szkoła Podstawowa w Kozłowie 
	Towarzystwo Wiedzy Historycznej Włoszczowa 
PATRONAT 
Magazyn Historyczny Mówią Wieki 
Nadleśnictwo Jędrzejów 

CELE :

	Promocja walorów krajobrazowych, historycznych,  przyrodniczych i turystycznych małej ojczyzny.

Kształtowanie postaw patriotycznych z upamiętnienie treści historycznych Powstania Kościuszkowskiego związanych z naszą ziemią.
Rozwijanie wiedzy i zainteresowań historią naszego regionu.
Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.
	Popularyzacja turystyki pieszej, promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
Poznanie różnego rodzaju aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Integracja środowiska lokalnego .



Termin i miejsce:
•    Zbiórka uczestników nastąpi 06.06.2015 r. o godz. 10.00 w Ludyni Dwór 
•    Rejestracja uczestników imprezy odbędzie się od godz. 10.00 do godz. 10.30
•    Start imprezy nastąpi przy Dworze w Ludyni o godz. 11,00 
•    Meta – dojście bez szlaku zgodnie z oznakowaniem Organizatora.
Meta rajdu godz. 15.00  Zagroda Edukacyjna Ostoja Dworska Leśnica 112





 









Szczegóły organizacyjne 
	Rajd rozpocznie się 6 czerwca o godzinie 10,00 gawędą historyczną przy Dworze w  Ludyni. O godzinie 11.00 uczestnicy wyjdą na trasę rajdu a zakończenie rajdu przewidziane jest na godzinę 15.00 w Zagrodzie Edukacyjnej  Ostoja Dworska Leśnica; 
	godz. 10.00 -11.00 gawędę historyczną  – Ludynia Dwór;

godz. 11 .00 -15 .00 rajd pieszy Ludynia Dwór- Kozłów Leśnica Ostoja Dworska -Zakończenie rajdu przewidziane jest na godzinę 15.00 w Zagrodzie Edukacyjnej  Ostoja Dworska Leśnica; 
godz. 12.00-13.00 -przystanek z Historyczny prezentujący historię założenia i zabytki Kozłowa z poczęstunkiem –organizator Szkoła Podstawowa w Kozłowie 
	godz. 15.00 – 19.00 rekonstrukcje obozowisk powstańczych zawieruch wojennych na Ziemi Małogoskiej ; 
	godz. 15.00 sobota– godz. 10.00 niedziela biwak historyczny dla Uczestników spotkania-Ostoja Dworska –opłata za placowe 10 zł od osoby ( Własny ekwipunek turystyczny:  namiot –prowiant itp )   ;
	godz. 15.00 -21.00 -wystawa obrazów Upamiętniających Insurekcję Kościuszkowską z Fundacji Tradycji Kościuszkowskiej;
	godz. 21.00 -23.00  przy ognisku wieczornej scenerii Obozowiska Powstańczego słuchowisko powieści pisanej wierszem autorstwa Włodzimierza Tetmajera "Racławice" Opis : Prezentacja będzie miała formę audiowizualną tzn. czytany tekst przez znanych aktorów: Annę Polony, Jerzego Trela, Andrzej Mrowiec, Krzysztofa Góreckiego. Przedstawiony





Uczestnictwo:
Uczestnictwo w rajdzie pieszym jest bezpłatne jest to impreza ogólnodostępna  turystycznokulturowa  – rekreacyjna . Trasa marszu przebiega w terenie leśnym wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem rajdu pieszego może być każda osoba . W rajdzie mogą brać udział również zorganizowane grupy młodzieży szkolnej gimnazjalnej ponadgimnazjalnej  wraz z opiekunami, reprezentacje szkół oraz inne osoby. Warunkiem koniecznym uczestnictwa  młodzieży do lat 18 w Rajdzie jest zapewnienie opieki osoby dorosłej. Przesłanie karty zgłoszeniowe i wpisanie się na listę uczestników Rajdu  świadczy o akceptacji regulaminu Rajdu. Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę..

Zgłoszenia:
Wypełnione karty zgłoszenia przyjmowane będą na adres email: ostoja.dworka@op.pl do dnia 3.06.2015 r. - Istnieje możliwość uczestniczenia tylko w radzie na trasie Ludynia –Leśnica. Dodatkowo istnieje możliwość noclegu turystycznego własnym namiotem , śpiworem , materacem oraz prowiantem . Wpisowe za nocleg wynosi 10 zł . Opłata za nocleg turystyczny w Ostoi Dworskiej  w dniu imprezy. Wpisowe jest bezzwrotne . 
 Podczas rajdu organizatorzy gwarantują:
	Mapy.

Znaczek okolicznościowy.
Obsługę przewodnicką.
Posiłek turystyczny z ogniskiem na mecie.
Nocleg turystyczny dla Uczestników z dokonaną wpłatą za nocleg.
	Dla wszystkich uczestników NAGRODY NIESPODZIANKI.









Obowiązki uczestników:
	Posiadania dokumentu tożsamości.
	Posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku.
	Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody, stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatora rajdu, przewodnika.
	Przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczania z wyznaczonego szlaku.
	Tempo marszu nadaje przewodnik  grupy i jest ono dostosowane do tempa najwolniejszego uczestnika.
	Czas i miejsce odpoczynku wyznacza przewodnik turystyczny grupy.
	Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać przewodnikowi grupy.
	Obowiązują zachowania proekologiczne.
	Stosowanie się do postanowień organizatorów.




Postanowienia końcowe:
	Rajd  odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
	W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony, a trasa częściowo zmieniona.
	 Istnieje możliwość uczestniczenia tylko w rajdzie na trasie Ludynia- Leśnica.  
	 Wszyscy uczestnicy rajdu pieszego  biorą udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy a także za mienie uczestników. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
	Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy 
i za szkody wyrządzone przez uczestników.
	Uczestnik Nocnego marszu z latarniami  ma obowiązek posiadać kamizelkę odblaskową. 

•    Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna.
•    Dotarcie na rozpoczęcie imprezy odbywa się we własnym zakresie.
	Szczegółowe informacje Grzegorz Szymański tel. 663-530-787 

	Informacje o imprezie dostępne są także na stronie Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz -Urzędu Gminy Krasocin– Facebook Zagrody Edukacyjnej Ostoja Dworska.   


Kierownictwo:
Grzegorz Szymański tel. 663-530-787- szczegółowe informacje 
    Mirosław Skrobot-Koordynator rajdu 
    Grzegorz Szymański- Komendant Obozowiska 



