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Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  
Oddział w Żarnowie 

 
REGULAMIN  RAJDU ,,PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY” 

I. Organizatorzy: 
 Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie 
 Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie 
 UKS  Suples w Białaczowie 

 
II. Cele rajdu:  

 Propagowanie turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku. 
 Popularyzacja walorów krajoznawczych Gminy Białaczów, odznak turystyki kwalifikowanej i 

regionalnych. 
 - sprawdzenie swoich możliwości fizycznych i wytrzymałościowych 
 - wspaniała zabawa i wielka wyprawa po zdrowie. 
 Promocja ,,Piekielnego szlaku” 
 Promocja zabytków kulturowych Białaczowa( pałac Małachowskiego, gorzelnia, ratusz  

w centrum Białaczowa, kościół Jana Chrzciciela ) 
 
IV. Termin i trasy rajdu 

 sobota 21 marca 2015 
 Trasa start przy WODOMISTRZÓWCE Miedzna Murowana(przy Zbiorniku retencyjnym Miedzna na 

,,Wąglance”)  - ,,Piekielny szlak”- Kowalów- Białaczów wzdłuż piekielnego szlaku ul Parczowska –
Gościniec- Gimnazjum w Białaczowie (ok.10 km) 

 
V. Program 

 Zbiórka uczestników trasy i start„ godz. 945 –1000 
 Przejście trasy do godz. 1300, meta w Gimnazjum w Białaczowie 
 Rajdowy poczęstunek 
 Uroczyste zakończenie ok. 1330 
 prezentacja multimedialna o gimnazjum 
 Rozstrzygnięcie konkursu na ,,Ekologiczną Marzannę ” i hasło związane  

z pierwszym dniem wiosny 
 Wręczenie dyplomów dla drużyn  
 Wyjazd do domu ok. 1345 

 
VI. Warunki uczestnictwa  
Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w rajdzie pieszym będą mieli wszyscy chętni mieszkańcy 
Gminy Białaczów – i nie tylko, chcący aktywnie spędzić czas wolny. 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 powyżej 10 osób zwolnieni są z opłaty na rzecz organizacji imprezy, które 



PTTK Oddział w Żarnowie tel. +48 44 75 77 289 
ul. Opoczyńska 5 gsm. +48 602 537 092 
26-330 Żarnów e-mail: pttkzarnow@wp.pl 
woj. łódzkie www.pttkzarnow.pl 
 

wynosi 5 zł dla członka PTTK z aktualnie opłaconą składką i 7 zł dla pozostałych. Karta zgłoszenia powinna 
być ostemplowana i podpisana przez opiekuna i dyrektora placówki. Zgłoszenia wraz z wpisowym będą 
przyjmowane do 10 marca . na adres oddziału w Żarnowie. 
Grupy z województwa łódzkiego proszone są o zgłaszanie i wpłatę wpisowego na adres: 
UWAGA: 
Członkowie SKKT-PTTK przy Gimnazjum i SP w Białaczowie opłata na rzecz organizacji imprezy wynosi 
4zł dla członków i 6 zł dla chętnych uczestników rajdu. 
Oddział PTTK w Żarnowie  
ul. Opoczyńska 5 26-330 Żarnów    
Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Białaczowie Ul. Szkolna 36   
Telefon kontaktowy: 447581483 
 
VII. Świadczenia organizatorów:  

 Pamiątkowy znaczek rajdowy 
 Dyplom dla drużyny 
 Poświadczenie punktów na OTP  
 Opieka przewodnicka na trasie rajdu  
 Poczęstunek rajdowy  
 Pieczątka okolicznościowa 
 Upominek dla każdego uczestnika. 

 
VIII. Obowiązki uczestników: 
 
 grupowe przejście trasy rajdu 
 ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych 
 posiadanie legitymacji z opłaconą składką za 2015 r. (dotyczy członków PTTK) 
 uczestnicy zobowiązani są do zachowania zgodnego z przepisami ruchu drogowego, ppoż., bhp i 

regulaminem rajdu.  
 stosowania się do postanowień organizatorów 
 posiadanie dobrego humoru, zdrowia i cierpliwości 
 
 IX. Uwagi końcowe  
 
 Impreza nie ma charakteru sportowego i nie będzie prowadzona klasyfikacja za zajęte miejsca i czasy 

uzyskane na mecie a ukończenie rajdu ma znaczenie honorowe. 
 Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 
 W wypadku nie przybycia na rajd uczestnik traci prawo do świadczeń, opłaty na rzecz organizacji imprezy 

zwracane nie będzie.  
 Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane ze względu na brak możliwości zabezpieczenia świadczeń.   
 Za rzeczy zagubione lub pozostawione przez uczestników imprezy Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności, 
 Organizator zapewnia opiekę medyczną 
 .Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ryzyko, co potwierdzają swoim 

czytelnym podpisem na karcie zgłoszeń. Zalecamy ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizatorzy nie 
ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy. Członkowie PTTK oraz 
uczniowie posiadają ubezpieczenie. 

 Impreza nie ma charakteru komercyjnego, organizowana jest siłami wolontariatu( non profit)  
 

Do zobaczenia na rajdzie 


