
 

 

 

 

 

 

Regulamin 

I Rajdu Pieszego Runowo na Maxa 

Cykl  Potęga Możliwości 

 

 
Organizatorzy: 

Gmina Potęgowo 

Pałac pod Bocianim Gniazdem w Runowie,  

Stajnia Pałac Runowo 

Regionalny Oddział PTTK w Lęborku 

Koło Przewodników PTTK w Lęborku 

LOT ZL Lębork 

 

Patronat wydarzenia: 

Wójt Gminy Potęgowo 

 

Partnerzy: 

Nadleśnictwo Cewice 

Nadleśnictwo Lębork 

SP w Skórowie 

SP w Potęgowie 

SP w Łupawie  

Gminne Centrum Kultury w Potęgowie 

Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy „Dolina 

Łupawskich Megalitów” 

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie 

 

Sponsorzy i fundatorzy nagród: 

CMHT Potęgowo 

Pałac pod Bocianim Gniazdem 

Piekarnia Klassa Potęgowo 

 

 

Patronat Medialny: 

RMF MAXXX  

Kanał 6 Sp. z o.o. 

Lębork24.pl 

 

Zespół organizacyjny: 

Komendant Rajdu – Tadeusz Krawczyk 

Sekretarz Rajdu –  

Prowadzący Trasy – Ireneusz Krawiec, Jan Kiśluk 

Kwatermistrzostwo -  Jakub Rutkiewicz 

 

Cele Rajdu: 

1. Promocja walorów krajoznawczych, przyrodniczych i turystycznych, zwrócenie uwagi na rolę 

krajobrazów leśnych w środowisku człowieka, promowanie aktywnego wypoczynku 

2. Kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę poprzez konkurs fotograficzny 

3. Popularyzacja turystyki pieszej, promocja zdrowego stylu życia 

4. Popularyzacja zasad ochrony przyrody oraz poznanie wpływu gospodarki leśnej na kształtowanie 

krajobrazu 

 

Termin i trasa Rajdu:  

Rajd odbędzie się 4 listopada 2017r. Trasa rajdu będzie wiodła malowniczymi szlakami zlokalizowanymi w 

miejscowości Runowo oraz zabytku archeologicznego -Grodzisko Runowo. Trasa będzie przebiegała przez 

tereny agroturystyczne oraz miejsca związane z turystyką konną.  

 

 

10.00 – Start Rajdu Pałac Pod Bocianim Gniazdem w Runowie. Trasa ok. 11 km. 

14.00 – Powrót na ognisko i poczęstunek 



15.30  - Zakończenie Rajdu 

 

Warunki uczestnictwa: 

W Rajdzie mogą brać udział zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej wraz z opiekunami, 

reprezentacje szkół oraz inne osoby.  Warunkiem koniecznym uczestnictwa dzieci i młodzieży do lat 18 jest 

zapewnienie opieki osoby dorosłej. Liczba uczestników rajdu jest nieograniczona. O przyjęciu na rajd 

decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

 

Zgłoszenia w terminie do dnia 3.11.2017 przyjmuje:  

Jakub Rutkiewicz – 602445113 lub poprzez formularz zgłoszeniowy 

 https://runowo.pl/oferta/runowo-na-maxa-rajd-pieszy/  

mailowo na rajd@runowo.pl  

 

 

Opłaty za pokrycie kosztów organizacji imprezy: 

- za nocleg w Pałacu pod Bocianim Gniazdem: 

50 zł członkowie PTTK z ważną legitymacją 

55 zł osoby niezrzeszone w PTTK 

- na trasie jednodniowej: 

Bezpłatnie 

 

Świadczenia dla uczestników: 

- poczęstunek do ogniska dla uczestników rajdu 

- potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej i odcisk okolicznościowej pieczęci.  

- Gadżety  nagrody od sponsorów itp.  

 

Obowiązki uczestników: 

1. Przestrzeganie Regulaminu Rajdu i Karty Turysty 

2. Posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia do wędrówki w różnych warunkach atmosferycznych 

oraz odpowiedniego i sprawnego sprzętu turystycznego. 

3. Stosowanie się do zaleceń kierownictwa Rajdu. 

4. Każda grupa powinna posiadać własną apteczkę. 

5. Członkowie PTTK-u są ubezpieczeni natomiast pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym 

zakresie  

6. Posiadanie dokumentu tożsamości. 

7. Podczas rajdu należy wykonywać zdjęcia fauny i flory – najciekawsze zostaną ocenione przez 

organizatora rajdu oraz umieszczone na profilu społecznościowym Gminy Potęgowo, Pałacu pod 

Bocianim Gniazdem  oraz specjalnie w tym celu utworzonym „wydarzeniu”. 

 

Postanowienia końcowe: 

Rajd odbędzie się bez względu na panującą pogodę.  

Za ewentualne wypadki i szkody wyrządzone w czasie trwania rajdu Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności.  

Uczestnicy w formularzu zgłoszeniowym wyrażają zgodę na  

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatorów Rajdu.  

Uczestnictwo w rajdzie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883); oraz 

na wykorzystanie zdjęć robionych podczas imprezy przez organizatorów do celów promocyjnych. 

https://runowo.pl/oferta/runowo-na-maxa-rajd-pieszy/
mailto:rajd@runowo.pl

