Regulamin III Rajdu Pieszego

09.06.2018 r.
1. ORGANIZATOR:
a) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
Siedziba Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag
Informacja: e-mail: sekretariat@lgdvistula.org, www.lgdvistula.org, tel: 501-795-541
b) Starostwo Powiatowe w Chełmnie.
2. Cele Rajdu Pieszego:
a) Cel główny zadania - zwiększenie świadomości historycznej, w tym poszerzenie wiedzy z zakresu
historii obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy Chełmno, mieszkańców powiatu chełmińskiego, a w
szczególności mieszkańców Gmin: Chełmno, Grudziądz, Gruta, Lisewo, Łasin, Płużnica, Radzyń
Chełmiński, Rogóźno, Stolno i Świecie nad Osą, na których obszarze działa LGD „Vistula – Terra
Culmensis”,
b) Promowanie obszaru powiatu chełmińskiego i jego walorów historycznych, kulturalnych oraz
przyrodniczych, poprzez stworzenie rodzaju oferty turystycznej, która może być zachęceniem do
odwiedzenia powiatu chełmińskiego przez turystów,
c) Propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem walorów
historyczno – kulturalnych Powiatu Chełmińskiego,
d) Zwiększenie aktywności w zakresie dbałości o upowszechnienie historii obszaru powiatu
chełmińskiego,
e) Wzbudzenie zainteresowania przeszłością obszaru wśród mieszkańców Powiatu Chełmińskiego oraz
turystów.
3. Termin i trasa III Rajdu Pieszego:
09.06.2018 r. (sobota), godzina 10.50. Początek trasy, zbiórka na placu przy Pomniku Martyrologii
w Klamrach.
4. Organizator zabezpiecza autokar.
Miejsca przystanków autokaru, z których zostaną zabrani uczestnicy, tj. zaplanowano następujące
przystanki:
09.10 - Lisewo, zatoka autobusowa,
09.30 - Chrusty, przystanek szkolny,
09.35 - Gorzuchowo, przystanek szkolny,
09.40 - Robakowo, przystanek autobusowy,
09.45 - Sarnowo, przystanek szkolny,
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09.50 - Wałdowo Szlacheckie, przystanek autobusowy przy stacji PKP,
10.00 - Mały Rudnik, przystanek autobusowy przy drodze nr 55,
10.10 - Trzebiełuch, przystanek autobusowy,
10.15 - Paparzyn, przystanek autobusowy na przeciwko stacji paliw PKN Orlen,
10.25 - Wabcz, przystanek autobusowy przy kościele,
10.35 - Stolno, przystanek autobusowy przy drodze A91,
10.40 - Grubno, przystanek autobusowy przy drodze A91 koło Zespołu Szkół,
10.45 - Chełmno, przystanek autobusowy ul. Łunawska 3, na przeciwko stacji paliw PKN Orlen,
10.50 – plac przy pomniku martyrologii w Klamrach.
5. Postanowienia ogólne:
a) W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany terminu Rajdu,
b) Każdy uczestnik Rajdu startuje na własną odpowiedzialność.
6. Warunki uczestnictwa:
a)Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie zgłoszenia do dnia 06.06.2018 r. do godz.
14:00. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie, podając swoje dane: imię i nazwisko, dokładny
adres zamieszkania, numer PESEL, u Koordynatorów poszczególnych gmin:
- dla mieszkańców z gminy Chełmno - Marcin Pilarski (pracownik UG) tel.: 531 – 069 – 856,
- dla mieszkańców z gminy Gruta – Monika Wróbel (pracownik GOPS) tel.: 691 – 762 – 914,
- dla mieszkańców z gminy Grudziądz – Jacek Zyglewicz (pracownik UG) tel. 512 – 935 - 648,
- dla mieszkańców z gminy Lisewo – Agnieszka Dalke (pracownik UG) tel.: 56 676 – 86 – 14,
- dla mieszkańców z gminy Łasin – Robert Belzyt (pracownik UG) tel. 607210151,
- dla mieszkańców gminy Płużnica – Mirosława Tomasik (TRGP) tel.: 605 – 268 - 462,
- dla mieszkańców miasta gminy i gminy Radzyń Chełmiński – Ewa Gajewska (pracownik UG) tel.:
510 – 054 – 760,
- dla mieszkańców z gminy Rogóźno – Wioletta Przybylska (pracownik UG) tel.: 609 – 386 – 234,
- dla mieszkańców z gminy Stolno – Anna Bochen (pracownik UG) tel. 695 – 761 - 496,
- dla mieszkańców z gminy Świecie nad Osą – Magdalena Polińska (pracownik UG) tel.: 793 – 117 –
370,
Lub w Biurze LGD „Vistula” dzwoniąc na numery: 501 – 795 – 541 lub 695 – 263 – 202.
Liczba uczestników jest ograniczona (o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń).
Maksymalna liczba uczestników to 50 osób.
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b) Uczestnikiem może być wyłącznie osoba dorosła (ukończony 18 rok życia). Pierwszeństwo
mają osoby będące członkami Stowarzyszenia LGD "Vistula - Terra Culmensis",
c) Uczestnicy Rajdu Pieszego startują na własną odpowiedzialność,
d) Wskazane jest posiadanie odzieży oraz obuwia dostosowanego do pieszych wędrówek,
e) Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu Pieszego oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują
wykluczenie z rajdu,
f) Udział w rajdzie jest bezpłatny,

6. Sprawy organizacyjne Rajdu
a) Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekun grupy zabezpiecza przejście, zatrzymując ruch
i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
b) Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza jezdnią, na
parkingu, łące lub polanie.
c) W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy.
7. Zakres Organizatora
a) Organizator przewiduje:
- wędrówkę pieszą szlakiem fortów, długość trasy ok. 5 km.
Miejsce rozpoczęcia:
10:50 - Zbiórka uczestników na placu przy pomniku martyrologii w Klamrach.
- Przejście czerwonym szlakiem turystycznym do miejsca pomordowania przez hitlerowców
mieszkańców Chełmna i okolic.
- Zwiedzanie Fortu VIII w Klamrach pochodzącego z 1903 roku (aktualnie zarządzanym przez
Strzelecki Bractwo Kurkowe z Chełmna).Przejście do schronu piechoty UR4 wybudowanego w latach
1906-1907 aktualnie obiekt został zaadoptowany na zimowisko dla nietoperzy.
- Wędrówka po lasach w poszukiwaniu obiektów 66 Pułku Piechoty oraz niemieckich schronów z
1944 roku; powrót do miejsca zbiórki - do pomnika.
- Przejazd do schronu piechoty IR6 w Rybieńcu (kolejny przykład adaptacji obiektu na zimowisko dla
nietoperzy.
- Przejazd na stację paliw DULCET w Stolnie i kontynuacja wędrówki do Fortu V i IV w Nałęczu.
Przejazd do Fortu II w Dorposzu Szlacheckim na posiłek i inscenizację historyczną.
b) Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki spowodowane przez
uczestników III Rajdu Pieszego.
c) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
d) Organizator III Rajdu Pieszego nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie
poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w rajdzie uczestników.
8. Na trasie zabrania się:
a)
b)
c)
d)

Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
Zaśmiecenia trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
Niszczenia przyrody.
Indywidualnej oddalania się od grupy bez opiekuna.
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e) Używania szklanych pojemników, butelek, itp.
f) Głośnego zachowywania się.
g) Zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora.
9. Informacje dodatkowe:
a) Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy III Rajdu Pieszego ze względu
na warunki pogodowe, mające wpływ na powierzchnie szlaków.
b) W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator III Rajdu Pieszego.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w w/w regulaminie.
d) Zgłoszenie udziału w III Rajdzie Pieszym jest równoznaczne z tym, iż uczestnik zapoznała się i akceptuje
niniejszy Regulaminu.
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