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Regulamin XI Rajdu Śladami Kazimierza Wielkiego
i Niepodległej Polski
6. października 2018r.
I. Organizatorzy :
 Oddział
Polskiego
Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
w Żarnowie
 SKKT- PTTK przy Szkole Podstawowe im. Kazimierza Wielkiego
w Przedborzu
przy współpracy z OSP Zuzowy
Honorowy patronat – Poseł na Sejm RP Krzysztof Maciejewski
- Burmistrz Przedborza Miłosz Naczyński
II. Cele rajdu:
- Kształtowanie patriotycznych postaw dzieci i młodzieży szkolnej
- Uczczenie 100 – rocznicy Odzyskania Niepodległości
- Poznanie i promocja walorów turystyczno- krajoznawczych okolic
Przedborza , podkreślenie znaczenia edukacji ekologicznej
- Integracja turystów pieszych,
III. Termin i trasa rajdu
 Rajd odbędzie się w sobotę 6 października br. na trasie Reczków StaryStaw Poręba-- Zuzowy (5 km)
IV. Program
 Godzina zbiórka uczestników na parkingu szkolnym przy ulicy Polnej w
Żarnowie godz . 9.00 , w innych szkołach godz. zbiórki ustalają opiekunowie
 Godzina 10.00 wyjście na trasę rajdu w Reczkowie Starym ( zbiórka przy
leśniczówce )
 Godzina 11.45 koniec przejścia pieszego, spotkanie w remizie OSP
Zuzowy
 Godzina 12.00 początek zakończenie rajdu ,posiłek, wspólne śpiewanie
piosenek patriotycznych, konkurs wiedzy
 Godz. 14.00 wręczenie dyplomów dla drużyn , zakończenie imprezy
V. Warunki uczestnictwa
Uczestników zgłaszają szkoły, instytucje lub organizacje społeczne.
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Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe uczestników, fakt
przynależności do PTTK, dane osobowe opiekunów odpowiedzialnych za
dzieci i młodzież. Opiekunowie drużyn powyżej 10 osób zwolnieni są z opłaty
na rzecz organizacji rajdu, która wynosi 5 zł dla członka PTTK i 7 zł dla
pozostałych . uczestnicy rajdu z SP w Przedborzu wnoszą symboliczną
opłatę w wysokości 2 zł – członek PTTK i 3 zł pozostali. Karta zgłoszenia
powinna być ostemplowana i podpisana przez opiekuna i dyrektora placówki.
Zgłoszenia wraz z opłatą na rzecz organizacji rajdu będą przyjmowane do 30
września br. na adres Oddziału.
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej O/ Żarnów
nr: 29 89730003 0080 0801 4456 0001 z dopiskiem „Śladami Kazimierza
Wielkiego”
VI. Świadczenia organizatora
Pamiątkowa plakietka dla każdego uczestnika, dyplom dla drużyny,
możliwość zdobycia nagrody w konkursach rajdowych ,
Poczęstunek na mecie.
Poświadczenie punktów na OTP. Opieka przewodnicka na trasie rajdu
VII. Uwagi końcowe
 Rajd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach
samoorganizacji i jest imprezą non-profit.
 Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 Uczestnicy zobowiązani są do zachowania zgodnego z przepisami
ruchu drogowego, ppoż, bhp i regulaminem szkolnym.
 W wypadku nie przybycia na rajd uczestnik traci prawo do
świadczeń, wpisowe zwracane nie będzie.
Na mecie organizatorzy przewidują konkurs wiedzy w którym będą pytania
nt. historii Polski w okresie panowania Kazimierza Wielkiego, Ziemi
Przedborskiej , ochrony krajobrazu na przykładzie Przedborskiego Parku
Krajobrazowego oraz początków drogi do niepodległości Polski (1914 – 1918)
Konkurs będzie rozgrywany w 3 – osobowych drużynach , w dwóch grupach
wiekowych ( kl. 1-4 i 5-8).
Do zobaczenia na rajdzie
Organizatorzy

