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Regulamin  Rajdu  Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego –„ Hubala” 
27. kwietnia  2019r. ( sobota) 

 
I. Organizator : 

 Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego                     
w Żarnowie                                                                    

 
II. Cele rajdu: 
- Kształtowanie patriotycznych postaw dzieci i młodzieży szkolnej                     
-    Uczczenie 79 rocznicy śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego – Hubala  
- Poznanie  walorów turystyczno- krajoznawczych i przyrodniczych gminy 
Poświętne  
 - Integracja turystów pieszych, promowanie turystyki aktywnej i odznak 
turystyki pieszej 
 
III. Termin i trasa rajdu 
 Rajd odbędzie się w sobotę 27. kwietnia  br.   – przejście ok. 5 km – trasą 
z Poświętnego przez Anielin do Szańca Hubala k/Anielina 
 
IV. Program 

 Godzina 8.00 zbiórka uczestników  na parkingu przy SP w Żarnowie                       
 Godzina 8.15 –9.00 przejazd do Poświętnego 
 Godzina 9.00 – 9.30  spotkanie drużyn na parkingu przy kościele  

w Poświętnem , możliwość zwiedzania                      
 Godzina 9.30 – 11.00 przejście trasą rajdu 
 Godzina 11.05 – 13.00 złożenie wiązanek kwiatów przy Szańcu Hubala, 

konkurs historyczny z nagrodami książkowymi   
 Godz. 13.30 wręczenie dyplomów dla drużyn, zakończenie imprezy, 

wyjazdy do domów 
 
V. Warunki uczestnictwa 
Uczestników zgłaszają szkoły, instytucje lub organizacje społeczne. 
Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe uczestników, fakt 
przynależności do PTTK ( opłacona składka członkowska za 2019r.), dane 
osobowe opiekunów odpowiedzialnych za dzieci i młodzież. Opiekunowie 
drużyn powyżej 10 osób zwolnieni są z opłaty na rzecz organizacji rajdu, 
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która wynosi 5 zł dla członka PTTK i 7 zł dla pozostałych. Dla uczestników 
wyjeżdżających autokarem z Żarnowa koszt całkowity 12 zł (członkowie 
PTTK ) lub15 zł.(pozostali).  Karta zgłoszenia powinna być ostemplowana    
i podpisana przez opiekuna i dyrektora placówki. Zgłoszenia wraz z opłatą na 
rzecz organizacji rajdu będą przyjmowane do 20 kwietnia  br. na adres 
Oddziału. 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej O/ Żarnów 
nr: 29 89730003 0080 0801 4456 0001 z dopiskiem Rajd „Szlakiem Hubala”  
 
VI. Świadczenia organizatorów 
- Pamiątkowa plakietka dla każdego uczestnika, dyplom dla drużyny, 
możliwość zdobycia nagrody w konkursie rajdowym                                                                                                                                                   
- Poświadczenie punktów na OTP. Opieka przewodnicka na trasie rajdu 
- Słodka niespodzianka 
 
VII. Uwagi końcowe 
Rajd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach 
samoorganizacji i jest imprezą non-profit. 
 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,  wpisowe zwracane nie będzie. 
     
                                                                      Do zobaczenia na rajdzie 
                                                                            Organizatorzy 


