REGULAMIN
40. OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
,, CZERWONA RÓŻA”
MIKOSZEWO 2016 r.

1. CELE RAJDU:
Popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa i zasad czerwonokrzyskich w społeczeństwie
Współpraca między klubami honorowych dawców krwi - wymiana doświadczeń
Propagowanie zdrowego stylu życia oraz wspólny wypoczynek
Integracja rodzin honorowych dawców krwi
Poznanie piękna i uroków Mierzei Wiślanej oraz Trójmiasta
Akcja poboru krwi w czasie trwania rajdu nie tylko wśród nas krwiodawców, ale także
mieszkańców Trójmiasta, Mikoszewa, Stegny oraz turystów.
2. ORGANIZATOR RAJDU:
Organizatorem 40. Ogólnopolskiego Rajdu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego
Krzyża ,,Czerwona Róża” Mikoszewo 2016 jest: Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Gdańsku
przy współpracy z krwiodawcami Klubu HDK przy grupie LOTOS SA w Gdańsku.
W organizacji rajdu aktywnie uczestniczy Prezes Klubu HDK im. Stoczni Gdynia w Gdyni.
Zarząd Pomorskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w dniu 2 lipca 2015r. , powierzył
organizację rajdu pani Barbarze Kaletha-Zys, która została koordynatorem tego przedsięwzięcia.

3. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
40. Ogólnopolski Rajd odbędzie się w dniach 21-25 czerwca 2016r. w miejscowości
Mikoszewo gmina Stegna, na Mierzei Wiślanej.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikami rajdu mogą być drużyny turystyczne zgłoszone przez kluby HDK z całej Polski.
Drużyna powinna liczyć minimum 5 osób.
Każdy Klub może zgłosić tylko jedną drużynę.
Warunkiem udziału w rajdzie jest przekazanie organizatorowi karty zgłoszenia oraz
potwierdzenia dokonania wpłaty wpisowego na adres e-mail : bkz.psycho@gmail.com.

5. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY:
Zgłoszenie drużyny turystycznej będzie możliwe od ukazania się niniejszego regulaminu,
jednak nie później niż do 25 kwietnia 2016 r.
W przypadku wolnych miejsc termin zgłaszania drużyn może być wydłużony, ale wyłącznie po
uprzedniej informacji zwrotnej od organizatora , że są jeszcze wolne miejsca.
Zgłoszenie drużyny należy wysyłać wyłącznie na wypełnionych (załączonych do regulaminu)
kartach zgłoszenia.
Karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty (kserokopia) należy przesyłać na adres e-mail :
bkz.psycho@gmail.com lub pocztą tradycyjną – listem zwykłym na adres : Ośrodek „Korona”
ul. Gdańska 16, Mikoszewo, 82-103 Stegna, z dopiskiem Rajd Honorowych Dawców Krwi,
w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2016 r.
6. KOSZT UCZESTNICTWA:
Koszt uczestnictwa w rajdzie ponoszą uczestnicy bądź organizacje zgłaszające np. Kluby HDK
PCK, RRHDK PCK, OR PCK i inne.
Koszt wpisowego wynosi 270 zł od osoby (wpisowe nie podlega zwrotowi)
Dzieci do lat 3 są zwolnione z wszelkich opłat.
Należności z tytułu uczestnictwa w rajdzie (ilość uczestników * 270 zł ), należy wpłacać na
konto Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MARCEL” Piotr Król
ul. Jodłowa 1a/8, 83 - 110 Tczew, BS Stegna nr konta 28 8308 0001 0007 2326 3000 0020 z
dopiskiem Rajd HDK , które wystawi fakturę za udział w rajdzie na prośbę klubów HDK PCK,
RRHDK PCK, OR PCK i innych organizacji, w terminie nie przekraczalnym do 25 kwietnia.

7. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
 Zakwaterowanie na terenie ośrodka wypoczynkowego ,,KORONA” w Mikoszewie
przy ulicy Gdańskiej 16, w pokojach 3- i 5- osobowych.


Wyróżnienia i nagrody dla zwycięzców w konkurencjach sprawnościowych,
konkursach wiedzy itp.



Bezpłatne wycieczki ( autokary ) oraz wejścia do muzeów i inne atrakcje turystyczne.



Dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja).



Gwarantujemy czajnik, aby umożliwić parzenie kawy lub herbaty ( 1 sztuka na klub ).



Dyskoteki z udziałem zespołów estradowych, muzyka na żywo, muzyka elektroniczna.



Możliwość zrobienia zakupów na terenie ośrodka (sklepik  )



Gry : piłkarzyki, cymber – gaj, tenis stołowy, gry planszowe.



Dobrą zabawę



Pogodę i uśmiech przywozimy ze sobą 

8. OBOWIĄZKI ORGANIZACJI KLUBÓW ZGŁASZAJĄCYCH DRUŻYNĘ:
Na jednostce organizacyjnej, delegującej drużynę na rajd, spoczywa obowiązek:


Ubezpieczenie wszystkich uczestników drużyny od Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków na czas podróży i czas trwania rajdu.



Zgłoszenie liczby uczestników biorących udział w wycieczkach wyjazdowych do
Jantaru, Sztutowa, Gdańska, Gdyni. Jest to o tyle istotne, iż na tej podstawie
zamawiane są autokary oraz bilety do muzeów itp. Liczbę uczestników należy
wpisać na karcie zgłoszenia. Wycieczki dla uczestników rajdu są bezpłatne.
Gwarantujemy udział w wycieczkach wszystkim uczestnikom, nie będziemy jednak
zamawiać większej ilości autokarów i biletów dla osób, które nie zostaną zgłoszone
wcześniej.



Wyposażanie drużyn w apteczki turystyczne



Przygotowanie drużyn do wzięcia udziału w konkurencjach sprawnościowych oraz do
udziału w konkursach wiedzy o regionie, konkursach wiedzy o PCK HDK



Zapoznanie członków drużyn z regulaminami : ośrodka ,,KORONA” w Mikoszewie.



Z regulaminem korzystania z basenu odkrytego (niewielkiego , ale zawsze  ) oraz z
regulaminem Ośrodka Korona w Mikoszewie zapoznamy uczestników na miejscu.



Przygotowanie drużyny do przemarszu drużyn rajdowych podczas uroczystości
rozpoczęcia rajdu. Przemarsz drużyny jest konkurencją punktowaną do ogólnej
klasyfikacji drużyn.

9. Obowiązki uczestników rajdu:
 Posiadanie dokumentu tożsamości
 Posiadanie stosownego ubioru zarówno do konkurencji sportowych jak również
wycieczek turystycznych z poszanowaniem miejsc takich jak Katedra Oliwska w
Gdańsku oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie







Przestrzeganie regulaminów i zasad na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
,,KORONA” w Mikoszewie
Znajomość Hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża
Punktualne stawianie się na posiłkach oraz na zbiórkach wycieczek.
Odbieranie posiłków wyłącznie z kartkami. 
Ustawienie się podczas uroczystego rozpoczęcia rajdu w wyznaczonych przez
organizatora miejscach. ( co bardzo ułatwi nam sprawy organizacyjne oraz ocenę
drużynowej konkurencji przemarszu)

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe z winy
uczestników oraz za rzeczy pozostawione na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
,,KORONA”
 W przypadku zagubienia klucza uczestnik pokrywa koszty dorobienia / 15 zł /. Sprawę
proszę traktować bardzo poważnie i honorowo.
 Zakaz używania własnych grilli przy budynku mieszkalnym (możliwość zrobienia grilla
za zgodą dyrektora obiektu w wyznaczonym miejscu, po wcześniejszym uzgodnieniu)


Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi



Każda drużyna i każdy zawodnik mogą zostać wykluczeni z wzięcia udziału w
konkursach i zawodach w przypadkach :
- dewastacji mienia publicznego, środowiska naturalnego
- niszczenia wyposażenia ośrodka
-spowodowania szkody, wypadku lub narażenia osób trzecich na niebezpieczeństwo
-zachowania wbrew przyjętym zasadom moralno- obyczajowym
-nadużycia alkoholu lub środków psychotropowych (narkotyki, dopalacze itp.)

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do ORGANIZATORA RAJDU.
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia uczestników rajdu.
Załącznik nr 2 Ramowy program 40. Ogólnopolskiego Rajdu Honorowych Dawców Krwi Polskiego
Czerwonego Krzyża ,,Czerwona Róża” Mikoszewo 2016r.
Załącznik nr 3 Regulamin Ośrodka ,,KORONA” w Mikoszewie / zostaną dokonane zmiany dla potrzeb
uczestników rajdu / poinformujemy w późniejszym terminie /.
Załącznik nr 4 Zestawienie Zlotów i Rajdów HDK PCK ,,Czerwona Róża” od roku 1977 do 2016.
Załącznik nr 5 Pieśń o Czerwonym Krzyżu - Hymn Czerwonego Krzyża

