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 I. Organizator :  
     

Oddział PTTK w Żarnowie                            
                                           
                                                                                                                                      

II. Cele rajdu:  
 
- Uczczenie 78 rocznicy śmierci „ Pierwszego partyzanta II wojny światowej”  
- Propagowanie turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku. 
- Popularyzacja walorów krajoznawczych woj. łódzkiego 
-Integracja turystów pieszych, propagowanie odznak turystyki pieszej i Odznaki 
Krajoznawczej Powiatu Opoczyńskiego        
 
III. Termin i trasa rajdu: 
 

 Sobota 28. kwietnia  2018 r. 
 Trasa : Inowłódz – Fryszerka – Szaniec „Hubala” k/Anielina ( 7 km)  
                  

IV. Program: 
 

 Spotkanie uczestników rajdu ( grupa z Żarnowa) o godz. 8.00 , parking przy 
Gimnazjum  w Żarnowie 

 Przejazd do Inowłodza – zwiedzanie zamku kazimierzowskiego z 
przewodnikiem  

 Godz.10.00 – start na trasę rajdu – przystanek PKS – Plac Kazimierza Wlk.   
 Ok. godz. 12.00 – zakończenie trasy rajdu  , złożenie wieńca od uczestników 

rajdu, konkurs historyczny o tematyce rajdu, wręczenie dyplomów dla drużyn 
 Wyjazdy w drogę powrotną ok. godz. 13.00 

IV. Warunki uczestnictwa:  
Uczestnicy przesyłają kartę zgłoszenia wraz z kwotą podaną w regulaminie. 
Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe uczestnika, fakt przynależności do 
PTTK. Opłata na rzecz organizacji rajdu wynosi 5 zł dla członka PTTK z opłaconą 
składką członkowską za 2018r. a 7 zł dla pozostałych( dotyczy to uczestników 



spoza Żarnowa ). Członkowie PTTK z Żarnowa z opłaconą składką wnoszą opłatę 
w wysokości 12 zł, pozostali uczestnicy 15 zł w tym zabezpieczony jest przejazd 
do Inowłodza i spod Szańca Hubala do Żarnowa.  Dzieci i młodzież szkolna biorą 
udział w imprezie pod opieką osób dorosłych. Karta zgłoszenia powinna być 
wypełniona i podpisana przez dyrektora szkoły lub innej placówki. Opiekunowie 
drużyn powyżej 10 osób nie wnoszą opłaty. Zgłoszenia wraz z opłatami będą 
przyjmowane najpóźniej do 20 kwietnia 2018r. na adres oddziału w Żarnowie lub 
do wyczerpania limitu miejsc.  
Uczestnicy  proszeni są o wpłatę wpisowego na konto Oddziału w Banku 
Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej O/Żarnów nr 29 89730003 0080 0801 4456 
0001 z dopiskiem   „ Rajd Hubala „ 

Telefon kontaktowy: (44) 75 77 289 lub 602 537 092, 509 673 900 
V. Świadczenia organizatorów:  

 Pamiątkowy znaczek rajdowy, dyplom dla drużyny 
 Poświadczenie punktów na  Odznakę Turystyki Pieszej i  Odznakę 

Krajoznawczą Powiatu Opoczyńskiego , opieka na trasie 
  Nagrody książkowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w konkursie 

historycznym  
 Pieczątka rajdowa  

VI. Obowiązki uczestników: 
-  przebycie trasy rajdu 
- ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych 
- uczestnicy zobowiązani są do zachowania zgodnego z przepisami ruchu drogowego, 
ppoż,bhp i regulaminem rajdu. Dzieci i młodzież szkolna są ubezpieczeni w                   
macierzystych szkołach , członkowie PTTK z aktualną składką korzystają z 
ubezpieczenia Towarzystwa , pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie .   
 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   
 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.  
   

                                                   Do zobaczenia na rajdzie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczątka zgłaszającego 

 
 



Karta zgłoszenia na XXI Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego             
dn.27.01. 2018r. 

 
 
L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Pesel Przynależność 

do PTTK 
Opłata 
na rajd 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
Regulamin jest  nam znany i zobowiązujemy się do jego przestrzegania   
 
 
 
 
 
 
Pieczęć i podpis Dyrektora                                                     Podpis opiekuna drużyny 
 


