
 
 POLSKIE TOWARZYSTWO 

  TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE 
 ODDZIAŁ  W ŻARNOWIE 

 26-330 Żarnów, ul. Opoczyńska 5 
 
 
  

 
 

Regulamin  Rajdu „Pierwszy dzień wiosny „ 
                                       22. marca 2014 r. (sobota ) 
 
 

I. Organizatorzy: 
 Oddział PTTK w Żarnowie i Gimnazjum w Gomulinie   
 Honorowy Patronat nad rajdem objął Wójt gminy Wola Krzysztoporska 

Roman Drozdek 
 
II. Cele rajdu: 
 Turystyczne powitanie wiosny , poznanie walorów turystycznych gminy 

Wola Krzysztoporska 
 Popularyzacja odznak turystyki kwalifikowanej 
 Promowanie turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku 
 
III. Termin i trasa rajdu: 
 22  marca 2014 (sobota) 
 Gomulin – Praca - Gomulin (5 km) 
 
IV. Program 
 Godzina 9:00 – 9:10 zbiórka drużyn rajdowych przy parkingu Gimnazjum 

w Gomulinie 
 Godzina  9:15 - wyjście na trasę rajdu   . 
 Przejście trasy do godziny 11:00– meta rajdu w Gimnazjum w  Gomulinie 
 Godzina 11.00 - 12:10 - poczęstunek , prezentacja multimedialna o 

gminie Wola Krzysztoporska                                 
 Godzina 12:10 - 13:55 konkurs krajoznawczej  o  woj. łódzkim z  

elementami wiedzy przyrodniczej, konkurs sprawnościowy,  
podsumowanie konkursu plastycznego o tematyce wiosennej, 
zakończenie rajdu i  wręczenie  dyplomów dla drużyn.   

 Godzina 14:00 - 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  zwolnieni są z opłaty na rzecz organizacji imprezy, która 
wynosi 7 zł od osoby nie będącej członkiem PTTK, a 5zł dla członka PTTK. 
Uczniowie z Gimnazjum w Gomuline wnoszą opłatę ulgową w wysokości 3 zł. 
Karta zgłoszenia powinna być ostemplowana i podpisana przez opiekuna i 
dyrektora placówki. Zgłoszenia  będą przyjmowane do 14 marca 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 140 
osób (przewidywany jest udział w rajdzie ok. 30 osób z Ukrainy, głównie 
młodzieży szkolnej ze Lwowa). Oddział PTTK w Żarnowie  zorganizuje wyjazd 
wynajętym autokarem (w sumie 50 osób) dla SKKT–PTTK w Aleksandrowie, 
Białaczowie, Miedznej Drewnianej, Petrykozach i Żarnowie. Maksymalna liczba 
osób w drużynie 6 (5+1). Opłata za przejazd wynosi 10 złotych od osoby. Wyjazd 
z Żarnowa 7.50 – parking przy gimnazjum. 
Drużyny ze szkół w Przedborzu, Radomsku, Szczercowie, Woli Krzysztoporskiej, 
Gomulinie i Bujnach mogą liczyć po 10 osób. Każda z drużyn może przywieźć 
na konkurs plastyczny jedną pracę - technika dowolna. Oceniane będą tylko prace 
osób uczestniczących w rajdzie . 
Do konkursu wiedzy każda drużyna może zgłosić 1 osobę . 

 
V. Świadczenia organizatorów 
 Pamiątkowy znaczek rajdowy 
 Upominki dla laureatów konkursu plastycznego, konkursu wiedzy i  

sprawnościowego 
 Poświadczenie punktów na OTP , dyplom dla drużyny 
 Opieka przewodnicka na trasie rajdu 
 Poczęstunek 

  
   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 


