
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział w Szamotułach

oraz
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 

w Pamiątkowie

zapraszają w sobotę 23 lutego 2019 r. na

Rajd Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego

1918/19

 



R E G U L A M I N

I/ ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
Rajd jest imprezą turystyczno-krajoznawczą zorganizowaną dla realizacji następujących 
głównych celów programowych:
- uczczenie 100. rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,
- poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Szamotulskiej,
- popularyzacja idei ochrony przyrody i zabytków,
- popularyzacji turystyki kwalifikowanej i czynnego wypoczynku zwłaszcza
  wśród młodzieży szkolnej.

II  ORGANIZATORZY
Organizatorami Rajdu Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 są  Polskie 
Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze – Oddział w Szamotułach oraz Szkoła 
Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pamiątkowie przy współpracy 
Wronieckiego Stowarzyszenia Historycznego "HISTORICA".

III/ TERMIN I META RAJDU:
1. Rajd odbędzie się w sobotę 23 lutego 2019 r. na trasach jednodniowych bez względu
     na pogodę.
2. Meta rajdu znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej w Pamiątkowie – ul. Szkolna 13.
3. Przyjmowanie uczestników rajdu ze wszystkich tras odbędzie się w sobotę 23 lutego

     2019 r.  w godz. od 10.30 do 12.30. 
 4.  Zakończenie rajdu przewidywane jest ok. godz. 13.00.

IV/ WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Rajd ma charakter otwarty i jest imprezą przeznaczoną dla wszystkich
    chętnych, w tym dzieci i młodzieży.
2. Zgłoszenie na Rajd wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego należy
    dostarczyć lub przesłać na adres:   

Oddział PTTK, Rynek 10, 64-500 Szamotuły
lub e-mail: poczta@szamotuly.pttk.pl

 w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 15 lutego 2019 r. 
 
3. Wraz ze zgłoszeniem należy opłacić wpisowe: 12,00 zł  (członkowie PTTK: 9,00 zł)

UWAGA! Nauczyciele- opiekunowie drużyn szkolnych liczących min. 10 osób uczestniczą 
w rajdzie bezpłatnie, natomiast rodzice mogą opłacić wpisowe w wys. 50% opłaty 
podstawowej. 

Rachunek bankowy Oddziału PTTK w Szamotułach :
Bank Spółdzielczy w Dusznikach – Oddział w Szamotułach – 

nr  92 9072 0002 0404 4473 2000 0001

 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osób dorosłych.



5. O przyjęciu na rajd decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie
  możliwość  wcześniejszego  zamknięcia  listy  w  przypadku  wyczerpania  limitu  miejsc.

Telefonicznych zgłoszeń i rezerwacji na rajd nie przyjmujemy.

V/ PRAWA I OBOWIĄZKI:
6. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:

 okolicznościowy znaczek rajdowy i naklejkę dla każdego uczestnika,
 materiały krajoznawcze i dyplom dla drużyny,
 odcisk okolicznościowej pieczęci,
 potwierdzenie uczestnictwa w książeczkach turystycznych,
 ciepły posiłek i gorącą herbatę na mecie,
 możliwość udziału w konkursach z nagrodami.

 7. Do obowiązków uczestników rajdu należy:
- przestrzeganie regulaminu rajdu, Karty Turysty i zaleceń kierownictwa,
- posiadanie stroju i wyposażenia odpowiedniego do stanu pogody,
- posiadanie przez drużynę własnej apteczki,
- aktywnego udziału w programie imprezy
- ubezpieczenia od NNW.

VI/ KONKURSY:
8. Dla uczestników rajdu przewidziano konkursy (rozgrywane w 2-3 grupach wiekowych), 
ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych, tj.: 
a) konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i regionie szamotulskim,
b) konkurs piosenki,
c) konkursy rekreacyjno - sprawnościowe.

VII/ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
     9. Uczestnikom, którzy opłacą wpisowe, lecz nie wezmą udziału w rajdzie 

 nie  przysługują świadczenia, ani zwrot wpisowego.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu rajdu należy do organizatorów.

VIII/ TRASY RAJDU PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 198/19:
 
1. KIEKRZ – starym traktem poznańskim – Starzyny – na zachód od Rokietnicy 
    i Krzyszkowa – Przecławek – PAMIĄTKOWO (11 km)
    Start: PKP Kiekrz

2. SZAMOTUŁY – Gąsawy – Lulinek - PAMIĄTKOWO (11 km)
    Start: PKP Szamotuły

3. SZAMOTUŁY - Gałowo - drogą w kierunku Kopaniny – Przyborowo – Myszkowo –
    Witoldzin – PAMIĄTKOWO                                                   (12 km)
    Start: PKP Szamotuły

4. BABORÓWKO - Kąsinowo – Chrusty – Witoldzin - PAMIĄTKOWO ( 9 km)
    Start: PKP Baborówko



5. ROKIETNICA – Trakt Napoleoński – na zachód od Krzyszkowa – Przecławek –
    PAMIĄTKOWO (7 km)
    Start: PKP Rokietnica

5. Trasy dowolne - piesze, kolarskie, motorowe – obowiązuje podanie w zgłoszeniu
    miejsca i godz. startu oraz przebiegu trasy.

Klauzula informacyjna 
Rajdu Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK
w Szamotułach zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na 
adres: 64-500 Szamotuły, Rynek 10, adres e-mail : poczta@szamotuly.pttk.pl
2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia Rajdu Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/19.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Rajdu Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 1918/19 oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po,
w tym:  udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz fanpage Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej 
oraz w wydawnictwach Oddziału PTTK w Szamotułach.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcię 
działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe. 
5. Dane osobowe zgłoszonych uczestników rajdu będą przechowywane  przez okres 3 lat (do 31 grudnia 
2021 roku).
6. Administrator nie zamierza przekazywać  Waszych danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych. 
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia 
przetwarzania danych. 
8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

ZAPRASZAMY!


	Start: PKP Szamotuły

