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9.Rajd Biur Rachunkowych SKwPŚLĄSK'2020
Regulamin
Organizator:
Klub Biur Rachunkowych przy Oddziale Dolnośląskim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce we Wrocławiu.

Cele Rajdu:
- uczczenie Dnia Księgowego, 113-lecia zorganizowanego ruchu księgowych na ziemiach polskich i 63-lecia
SKwP na Dolnym Śląsku,
- integracja środowiska księgowych, ich rodzin i przyjaciół,
- poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych Śląska,
- promocja turystyki aktywnej, rekreacji i zdrowego trybu życia,

Data:
05.06.2020 – 21.06.2020

Miejsce i trasy:
- Ze względu na trwający stan epidemii Covid-19 Rajd odbywa się jako impreza indywidualna, bez punktów
wspólnych startu, noclegów i zakończenia.
- Trasy Rajdu uczestnicy ustalają we własnym zakresie przy zachowaniu warunku, że zlokalizowane są one
na terenie historycznego Śląska: https://pl.wikipedia.org/wiki/Śląsk.
- Możliwe jest wielokrotne uczestniczenie w Rajdzie, przez odbycie wędrówek w dowolnych dniach jego
trwania; w takim przypadku należy przesłać zgłoszenia odrębnie na każdy dzień udziału w Rajdzie.
- Podczas wędrówki wybraną trasą uczestnicy Rajdu zobowiązani są do zachowania obowiązujących ze
względu na stan epidemii indywidualnych środków bezpieczeństwa.

Uczestnicy:
osoby prowadzący biura rachunkowe, pracownicy biur rachunkowych oraz inni księgowi i sympatycy SKwP,
indywidualnie lub z rodzinami/przyjaciółmi (z zachowaniem ograniczeń wprowadzonych przez władze RP w
związku z trwającą epidemią Covid-19); niepełnoletni wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Koszt udziału:
Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia, wstępów i innych ustalonych przez siebie
wydatków.

Ubezpieczenie:
uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i obowiązani są do posiadania
indywidualnego ubezpieczenia wypadkowego.
Podpisane zgłoszenie należy wysłać drogą elektroniczną, według załączonego wzoru na adres
biuro@wroclaw.skwp.pl. Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy wysłać przed zaplanowaną wycieczką.

Świadczenia dla uczestników:
- znaczek Rajdu,
- potwierdzenie punktów odznak turystyki kwalifikowanej według ich regulaminów.

Podstawą uzyskania świadczeń jest odbycie co najmniej jednej udokumentowanej zdjęciami z wycieczki.
Zdjęcia należy przesyłać na adres: biuro@wroclaw.skwp.pl
Relacja Uczestników Rajdu z trasy będzie na bieżąco aktualizowana przez Oddział Dolnośląski SKwP.
Wszystkie przesłane zdjęcia i wpisy zostaną umieszczone na stronie Oddziału Dolnośląskiego
www.wroclaw.skwp.pl oraz po zalogowaniu się do
Serwisu Informacyjnego na stronie
www.wroclaw.skwp.pl. Relację będzie można śledzić również na naszym facebooku
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Księgowych-w-Polsce-Oddział-Dolnośląski1474605212869492/?epa=SEARCH_BOX

Kontakt w sprawie informacji dodatkowych:
Komandor Rajdu – Janusz
janusz@turakiewicz.eu
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