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Regulamin XVIII  Rajdu Szlakiem mjr Henryka Dobrzańskiego –„Hubala” 
                                       26. kwietnia 2014 r. (sobota ) 
 

I. Organizator:  
 Oddział PTTK w Żarnowie    
  . 
II. Cele rajdu:  
 Uczczenie 74 rocznicy śmierci „pierwszego partyzanta II wojny 

światowej”,poznanie walorów turystycznych gminy Studzianna-
Poświętne 

 Popularyzacja odznak turystyki kwalifikowanej 
 Promowanie turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku  
 
III. Termin i trasa rajdu: 
 26 . kwietnia 2014(sobota)  
 Studzianna Poświętnei– Anielin – Szaniec Hubala k/ Anielina (ok. 5 km.) 
 
IV. Program 
 Godzina 9:00 – 9:10 zbiórka drużyn rajdowych  w centrum miejscowości 

Studzianna - Poświętne 
 Godzina  9:15 -  wyjście na trasę rajdu   . 
 Przejście trasy do godziny 11:00– meta rajdu przy Szańcu Hubala 
 Godzina 11.00 -12:10  - pogadanka nt. Oddziału Wydzielonego WP 

dowodzonego przez „Hubala”, złożenie wiązanki kwiatów i uczczenie 
minutą ciszy pamięci H. Dobrzańskiego – „Hubala”, konkurs historyczny 
związany z tematem rajdu                                  

 Godzina 12:10 -12:35 konkurs krajoznawczej  , podsumowanie konkursu , 
zakończenie rajdu i  wręczenie  dyplomów dla drużyn.   

 Godzina 12:40 wyjazd do domów  
IV. Warunki uczestnictwa  
Uczestników zgłaszają szkoły, instytucje lub organizacje społeczne.   
Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe uczestników, fakt 
przynależności do PTTK, dane osobowe opiekunów odpowiedzialnych za 



dzieci i młodzież. Opiekunowie drużyn  rajdowych powyżej 10 osób 
zwolnieni są z opłaty na rzecz organizacji imprezy, która wynosi 7 zł od 
osoby nie będącej członkiem PTTK , a 5zł dla członka PTTK. Karta 
zgłoszenia powinna być ostemplowana i podpisana przez opiekuna i 
dyrektora placówki. Zgłoszenia  będą przyjmowane do 20 kwietnia 2014  na 
adres oddziału, natomiast opłata rajdowa na  konto bankowe : Bank 
Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej O/Żarnów nr.29 8973 0003 0080 0801 
4456 0001 z dopiskiem „Rajd”.  Brak wniesienia opłaty na rzecz organizacji 
rajdu w ustalonym wyżej terminie, skutkować będzie nie przyjęciem na rajd. 
Ze względów organizacyjnych zakłada się , że w rajdzie weźmie udział około 
150- 160 osób. 
Do konkursu wiedzy każda drużyna może zgłosić 1 osobę (drużyny 
powyżej 20 osób 2 osoby ) 
V. Świadczenia organizatorów  

 Pamiątkowy znaczek rajdowy i niespodzianka dla każdego uczestnika 
 Upominki dla laureatów konkursu wiedzy  
 Poświadczenie punktów na OTP , dyplom dla drużyny 
 Opieka przewodnicka na trasie rajdu         

  
   VI. Uwagi końcowe 

 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, 

opłata na rzecz organizacji rajdu zwracana nie będzie .             .  
Rajd organizowany jest siłami wolontariatu i jest imprezą non-profit. 

 
 

                                                                                        Do zobaczenia na rajdzie 
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