14. Kryteria oceny drużyn:
- ogólna prezencja (liczebność, „strój”, dodatkowe elementy wyróżniające grupę,
postawa na trasie rajdu);
- znak identyfikujący grupę, widoczny z daleka, na którym należy umieścić
miejscowość i nr szkoły;
- udział w konkursie wiedzy o Jerzym Kukuczce i Beskidzie Śląskim;
- udział w konkursie plastycznym- pod uwagę będą brane tylko prace
indywidualne.
Prace plastyczne należy opisać w prawym dolnym rogu następująco: imię i nazwisko,
wiek, nazwa szkoły, miejscowość. Opis nie powinien przekraczać formatu A7 (74mm
x105 mm). Maksymalny wymiar pracy to format A2.
Prace plastyczne można przesłać pocztą nie później niż do 8 maja 2019 lub dostarczyć
na metę rajdu do godziny 10.00. Wszystkie prace pozostają u organizatora rajdu.
15. Program Rajdu:
- zgłaszanie się drużyn i pozostałych uczestników Rajdu w punktach startowych
o wyznaczonych godzinach, następnie wyjście na trasy pod opieką przydzielonych
przewodników - kierowników tras i ich pomocników,
- przejście ustalonych tras,
- zwiedzanie Izby Pamięci Jerzego Kukuczki,
- dojście na metę Rajdu – Amfiteatr „Pod Skocznią” (uwaga: meta czynna
w godzinach 12.00 – 13.00, a kierownicy grup po dotarciu na metę mają
obowiązek niezwłocznego zgłoszenia się w sekretariacie rajdu),
- konkursy, występy, gorący posiłek, pokazy ratownictwa od godziny 13.00,
- wręczenie nagród, uroczyste podsumowanie i zamknięcie Rajdu - ok. godz. 15.00,
- przejście delegacji do Istebnej-Centrum pod pamiątkową tablicę poświęconą Jerzemu
Kukuczce, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, chwila zadumy.
16. Informacje dodatkowe:
- w sytuacjach szczególnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu,
- organizatorzy zalecają uczestnikom ubezpieczenie się od NNW,
- członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką są ubezpieczeni od NNW na mocy
porozumienia ZG PTTK z T.U. FRGO HESTIA S.A.
- za bezpieczeństwo w czasie Rajdu odpowiadają opiekunowie i uczestnicy.
17. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje kierownictwu Rajdu.
18. Informacje i zapytania prosimy kierować na adres:
Biuro Oddziału PTTK "Wisła" ul. Lipowa 4a, 43-460 Wisła
tel./fax 33 8553560
e-mail: pttk@wisla.pl

Jak co roku zachęcamy do współtworzenia atmosfery rajdu.

Oddział PTTK “Wisła” w Wiśle
Urząd Miejski w Wiśle
Urząd Gminy Istebna
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
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Pod honorowym patronatem
Pani Cecylii Kukuczki

