Pokyny k dopravní soutěži PID rallye - sobota 9. 3. 2019
Soutěž PID rallye Klub dopravní historie DDM Prahy 5 pořádá dvakrát do roka
ve spolupráci se spolkem KŽC. Cílem soutěže je během cca 11hodinového cestování
prostředky hromadné dopravy (autobusem, vlakem, metrem, tramvají, přívozem,
lanovkou) v rámci systému Pražské integrované dopravy (PID) získat co nejvíce
bodů. Můžete si tak vyzkoušet své znalosti v cestování hromadnou dopravou
po Praze i mimo ni. Během cesty je nutné projet některé prémiové zastávky
z nabízeného seznamu a dojet včas do cíle.

Sraz:

Program:

v sobotu 9. 3. 2019 v 7:30 hod. před Domem dětí a mládeže,
Štefánikova 11, Praha 5 (cca 200 m od křižovatky Anděl),
předpokládaný start soutěže je v 8:00 hod. (po dokončení prezentace
soutěžících může být odstartováno i dříve).
Soutěž spočívající v cca 11hodinovém cestování dopravními prostředky
Pražské integrované dopravy v rozsahu Prahy a Středočeského kraje.
Je nutno během cesty projet některé prémiové zastávky z nabízeného
seznamu a dojet včas do cíle. Prémiové zastávky budou sděleny
před startem. Pravidla soutěže jsou na webu, na požádání je zašleme
mailem.
Kategorie: děti do 15 let, mládež 15 – 18 let, nad 18 let.

Ukončení
akce:

v sobotu 9. 3. 2018 v 19:00 hod. před DDM Praha 5.

Mapy:

Plán Prahy

Platby:

Soutěžící si hradí jízdné použitými spoji sami (doporučuje se zakoupení
např. 24hodinové jízdenky)..

Poznámky:

Omezení: účastníci školního věku (do 18 let) se soutěže můžou
zúčastnit buďto s písemným souhlasem rodičů k samostatnému ježdění
po Praze a mimo Prahu nebo s jejich doprovodem (jinak nemůžou
startovat). Všichni účastníci jezdí na vlastní nebezpečí! Je nutno
při
soutěži
především
dbát
na
svojí
bezpečnost.
Ceny: nejlepší účastníci na 1. až 3. místě obdrží drobné ceny a diplom
(v domluveném termínu.

Přihlášky:

Do 6. 3. 2019 do 20 hod. kontaktujte organizátora.

Organizátor:

Luboš Vaculín, telefon: 774 555 300,
email: lubos.vaculin@ddmpraha5.cz

