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  POLSKIE TOWARZYSTWO 

  TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE 
 ODDZIAŁ  W ŻARNOWIE 

 26-330 Żarnów, ul. Opoczyńska 5 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
RREEGGUULLAAMMIINN  RRAAJJDDUU  „„   PPIIEERRWWSSZZYY  DDZZIIEEŃŃ  WWIIOOSSNNYY  „„       

25. marca 2017 r. (sobota) 
 
I. Organizatorzy: 
 
 Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żarnowie 
 Szkoła Podstawowa w Bujnach i SKKT- PTTK przy SP w Bujnach 
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli 

Krzysztoporskiej 
 
Impreza odbywa się pod honorowym patronatem 
Romana Drozdka - Wójta Gminy Wola Krzysztoporskiej 
 
II. Cele rajdu:  
 
- Kultywowanie tradycji „ Topienia Marzanny „ – symbolicznego pożegnania zimy. 
- Propagowanie turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku. 
- Popularyzacja walorów krajoznawczych gminy Wola Krzysztoporska 
- Integracja młodych turystów z różnych szkół. 
 
III. Termin i trasa rajdu: 
 

 Sobota 25. marca 2017 r. 
 Trasa: Kolonia Krężna – Wola Rokszycka –Bujny (ok. 5 km)  
 

IV. Program: 
 

 Zbiórka uczestników przy kapliczce Kolonia Krężna  – godz. 9.45 - 9.55  
Wyjście na trasę godz. 10.00   

 Przejście trasy do godz. 12.00 – meta rajdu w Szkole Podstawowej w Bujnach   
 Godz.12.00 uroczyste zakończenie: posiłek turystyczny, prezentacja 

multimedialna gminy , konkurs plastyczny o tematyce wiosennej  ,krzyżówka 
turystyczna , wręczenie dyplomów dla drużyn 

 Ok. godz. 14.30 –zakończenie imprezy, wyjazdy do domu 
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. Opłata na rzecz 
organizacji rajdu, wynosi 15 zł dla członka PTTK z aktualnie opłaconą składką i 17 
zł dla pozostałych. Powyższe dotyczy uczestników drużyn korzystających z 
przejazdu wynajętym przez O/PTTK autokarem turystycznym . W przypadku , gdy 
uczestnicy nie będą korzystać z transportu wpłacają odpowiednio 5 lub 7 zł. Ilość 
osób , które wezmą udział w rajdzie jest limitowany i musi być uzgodniona z 
organizatorem ( PTTK w Żarnowie ).Opiekun drużyny liczącej powyżej 10 osób 
zwolniony jest z opłaty na rzecz organizacji rajdu. 
Uczestnicy z SP w Bujnach, wnoszą opłatę w wysokości 2 zł od osoby, pozostali 
uczestnicy ze szkół gminy Wola Krzysztoporska 5 zł od osoby.  Karta zgłoszenia 
powinna być ostemplowana i podpisana przez opiekuna i dyrektora placówki. 
Zgłoszenia wraz z opłatami będą przyjmowane najpóźniej do 15 marca br. na adres 
oddziału w Żarnowie.  
Opiekunowie drużyn szkolnych  proszeni są o zgłaszanie i wpłatę wpisowego na 
konto Oddziału w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej O/Żarnów nr. 29 
89730003 0080 0801 4456 0001 z dopiskiem Rajd „Pierwszy Dzień Wiosny”. 

Telefon kontaktowy: (44) 75 77 289 lub 602 537 092 
V. Świadczenia organizatorów:  

 Pamiątkowy znaczek rajdowy  
 Dyplom dla drużyny , upominki za rozwiązanie krzyżówki 
 Poświadczenie punktów na OTP  
 Poczęstunek 
  Nagrody w  konkursie plastycznym (premiowane trzy miejsca ) 
 Opieka przewodnicka na trasie rajdu 

VI. Obowiązki uczestników: 
- grupowe przejście trasy rajdu 
- ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych 
- posiadanie legitymacji z opłaconą składką za 2017 r. (dotyczy członków PTTK) 
- uczestnicy zobowiązani są do zachowania zgodnego z przepisami ruchu drogowego, 
ppoż, bhp i regulaminem szkolnym.    
 VII. Uwagi końcowe: 

 Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
 W wypadku nie przybycia na rajd uczestnik traci prawo do świadczeń, wpisowe 

zwracane nie będzie. 
 Organizatorzy nie zapewniają dodatkowego ubezpieczenia uczestników, 

drużyny szkolne korzystają z ubezpieczenia w macierzystej szkole. 
 Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane ze względu na brak możliwości 

zabezpieczenia świadczeń.   
 Rajd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadzie samorealizacji  

i jest imprezą non-profit.  
 Każda drużyna biorąca udział w rajdzie proszona jest o przygotowanie pracy 

plastycznej o tematyce wiosennej  
                                                   Do zobaczenia na rajdzie. 
 


