
                                             REGULAMIN 

             30 Jubileuszowego  

                                    Rajdu „BOULI” 

                18.03.2023 r. – Paszowice 

1. CELE RAJDU: 

- popularyzacja walorów krajoznawczo – turystycznych Paszowic i Pogórza Kaczawskiego, Krainy 

Wygasłych Wulkanów; 

- kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku – popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej. 

2. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY: 

- Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze; 

- Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze; 

- Centrum Kultury w Paszowicach. 

Sponsorzy: 

- Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze 

3. KIEROWNICTWO RAJDU: 

- Komandor rajdu: Anna Orda, zastępcy: Anna Bełza, Anna Purgał, Ewelina Żukiewicz; 

- Kierownicy tras: opiekunowie poszczególnych grup. 

4. CZAS I MIEJSCE RAJDU: Rajd odbędzie się 18 marca 2023 r. Zakończenie przy Centrum 

Kultury w Paszowicach o godz.11.30. 

5. TRASY RAJDOWE mogą być dowolnie zaplanowane przez opiekunów. 

6. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ: 

- Zgłoszenia drużyn należy dokonać w terminie do 10 marca 2023 r. Tel.608 486 135. 

- Wpłaty na konto PTTK, w biurze Oddziału – wtorek od 16.00 do 18.00 lub na rajdzie. 

- Wpisowe wynosi:13 zł – członkowie PTTK, 18 zł – pozostali. 

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: 

- okolicznościowy znaczek rajdowy, możliwość wygrania nagród w konkursach, posiłek (kiełbaska 

lub owoc dla wegetarian, napój). 

7. KONKURSY: 

- „Co wiesz o Paszowicach i gminie Paszowice”; 

- rysunek bałwanka BOULI -  format A4, technika dowolna; 

- mała ekologiczna Marzanna -  do 0,5 m; 

- konkurencje sportowe; 

- najstarszy znaczek z rajdu BOULI, najstarsze zdjęcie z rajdu BOULI; 

- konkursy niespodzianki. 

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

- Wszyscy uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we 

własnym zakresie – nie dotyczy członków PTTK z opłaconą składką członkowską, którzy są 

ubezpieczeni od NNW (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia)w ramach opłaconej 

składki; 

- Uczestników obowiązuje Karta Turysty i przepisy ruchu drogowego; 

- Każda drużyna powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy. 

Organizator nie zapewnia środków transportu. 

                                       Do zobaczenia na turystycznych szlakach!  


