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REGULAMIN 

XII  INTEGRACYJNEGO RAJDU TURYSTYCZNEGO 

„PIECZONEGO  ZIEMNIAKA” 

organizowanego w dniu 2 października 2016 roku 
 

Organizatorzy: 

 Oddział PTTK w Turku 

 Gminne Koło TPD w Galewie 

 Miasto Turek 

 Gmina Turek  

 Nadleśnictwo Turek 

 Gimnazjum w Słodkowie 

 Iva PIT Piotr Itczak 

 Zajazd Staropolski w Olszówce 

 Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Turku 

 Klub Turystyki Jeżdzieckiej PTTK „Ranczo Dwa Edeny” 
 

Cel rajdu: 

 Propagowanie czynnego wypoczynku; 

 Popularyzacja turystyki kwalifikowanej – pieszej, rowerowej i 

konnej; 

 Upowszechnianie turystki rodzinnej oraz turystyki dla 

wszystkich; 

 Wspólne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz 

integracja środowisk, poprzez poznanie się i realizację zadań 

rajdowych; 

 Poznawanie okolic i środowiska naturalnego naszego regionu. 

 Miłe chwile w dobrym towarzystwie. 

 

Termin i zakończenie rajdu 

Rajd odbędzie się w dniu 2 października 2016r. /niedziela/. 

Start rajdu - godz. 10.30  w Szkole Podstawowej w Galewie. 

W dniu 2 października o godz. 9.45 zostanie podstawiony autobus na 

parkingu przy sklepie LIDL w Turku, dowożący uczestników rajdu 

pieszego do Szkoły Podstawowej w Galewie.  

Zakończenie rajdu odbędzie się w pobliżu Leśniczówki Zdrojki ok. 

godz. 14.00. 

 



Warunki uczestnictwa 

W rajdzie mogą brać udział: 

 Zorganizowane grupy szkolne pod opieką nauczyciela. 

 Grupy rodzinne lub sympatyzujące ze sobą - pod opieką osoby 

pełnoletniej. 

 Indywidualni pełnoletni turyści. 

 Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie 

pod opieką osoby dorosłej i za zgodą rodziców lub prawnych 

opiekunów. 

 

Zgłoszenia 

Uczestników rajdu obowiązują pisemne lub mailowe zgłoszenia 

załączone do regulaminu. Karty zgłoszeń należy dostarczyć do 

Informacji Turystycznej w Muzeum w Turku (siedziba Oddziału PTTK) 

lub Dariusza Grajkowskiego (Szadów Księży 19a, tel. 502 665 207) 

bądź przesłać na adres turek.pttk@wp.pl, w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 26.09.2016 r. 
 

Uprawnienia uczestników 

Uczestnicy rajdu otrzymują znaczek rajdowy, gorący posiłek na mecie, 

dyplom uczestnictwa oraz potwierdzenie zdobycia punktów na niżej 

wymienione odznaki: 

- Odznaka turystki pieszej 

- Odznaka turystki kolarskiej 

- Dziecięca odznaka turystyczna 

- Młodzieżowa odznaka turystyczna 

- Turysta Przyrodnik 

- Odznaka Przyjaciela Naturalnego Środowiska 

- Turysta Senior. 

Grupy rodzinne otrzymują potwierdzenie na odznaki: 

- Odznaka Turystyczna Rodzinka 

- Turysta Junior / Juniorka 

- Odznaka Rowerowa „Mama, Tata, Rower i Ja” 

Na mecie rajdu istnieje możliwość zakupu książeczek, niezbędnych do 

zdobywania w/w odznak oraz otrzymania informacji i regulaminy 

odznak PTTK. Dla zainteresowanych osób będzie możliwość 

wypełnienia deklaracji członkowskiej przystąpienia do PTTK (należy 

mieć ze sobą 2 zdjęcia). 

mailto:turek.pttk@wp.pl


Trasy rajdu 

Trasa nr 1 – start z Galewa o godz. 10.30 - piesza o długości ok. 9,5 

km –terenowa/szkolna (uczestnicy indywidualni i grupy uczniów z 

opiekunami). 

Trasa nr 2 – start z Galewa o godz. 10.30 - piesza o długości ok. 7,5 

km – trasa rodzinna dostosowana dla osób na wózkach. 

Trasa nr 3 – start z Galewa o godz. 10.30 - rowerowa o długości ok. 15 

km – trasa rodzinna i dla młodszych dzieci. 

Trasa nr 4 – start z Galewa o godz. 10.30 -  rowerowa o długości ok. 

17 km – szkolna (grupy uczniów z opiekunami). 

Trasa nr 5 – start z Galewa o godz. 10.30 -  rowerowa – indywidualna 

dla zaawansowanych, bez osoby prowadzącej o długości ok. 50 km 

Trasa nr 6 – start z Galewa o godz. 10.30 -  konna (zgłoszenia 

przyjmuje kierownik trasy - Danuta Janiak nr tel. 603 533 757) 

 

Uczestnicy tras rowerowych proszeni są o zaopatrzenie się 

w kamizelki odblaskowe. 

 

UWAGA!!! Ograniczona liczba uczestników! Decyduje kolejność 

zgłoszeń! 

Zgłoszenia na rajdzie nie będą przyjmowane!  

Przy wypełnianiu zgłoszeń prosimy o podawanie numeru trasy 

i wypełnienie danych osobowych! 

 

Dla zarejestrowanych uczestników gwarantujemy znaczki rajdowe 

i posiłek. 
 

Przebieg rajdu 

Uczestnicy rajdu zgłaszają się w wyznaczonym punkcie startowym  

w dniu 2 października 2016r. o wyznaczonej godzinie. 

Każda grupa zostanie poprowadzona przez kierownika trasy, który 

dostosowuje tempo do możliwości najwolniejszego uczestnika. 
 

Program zakończenia rajdu przewiduje: 

- przyjmowanie drużyn na mecie i wydawanie posiłku od godz.13.00, 

- otrzymanie potwierdzenia zdobycia punktów na odznaki PTTK, 

- wręczanie dyplomów uczestnictwa,  

- udział w zajęciach plastycznych, 



- zakończenie rajdu ok. godz. 14.00. 
 

Zakończenie rajdu odbędzie się w pobliżu Leśniczówki Zdrojki, 

ok. godz. 14.00. 

 

Postanowienia końcowe 
 

Uczestników rajdu obowiązuje: 

 Znajomość regulaminu rajdu; 

 Przestrzeganie Karty Turysty oraz przepisów ruchu drogowego; 

 Przemieszczanie się zwartą grupą; 

 Uczestnicy oświadczają, że stan ich zdrowia pozwala  

na uczestnictwo w rajdzie; 

 Uczestnicy rajdu ubezpieczają się na czas trwania rajdu we 

własnym zakresie. Członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach 

składki statutowej; 

 Każdy uczestnik powinien posiadać dowód osobisty lub 

legitymację szkolną; 

 Wszyscy uczestnicy powinni zaopatrzyć się w  wodę do picia. 

 Rajd odbędzie się bez względu na pogodę; 

 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone przez uczestników rajdu oraz szkody wyrządzone 

uczestnikom rajdu przez osoby trzecie; 

 Uczestników rajdu obowiązuje dobry humor i życzliwość. 

 

 

                      
 

   

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA DLA TURYSTÓW INDYWIDUALNYCH 

 

 

1. Imię i nazwisko ..………………………………………...…………… 

2. Rok urodzenia ………………………………………………………... 

3. Adres uczestnika ……………………………………………………... 

4. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna będącego na trasie rajdu 

…………………………………………………………………………… 

5. Adres rodzica/opiekuna ……………………………………………… 

6. Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna …………………………..…… 

7. Trasa nr………………………………….………………..…………… 

 

 

Oświadczam, że stan zdrowia mój oraz mojego podopiecznego pozwala  

na uczestnictwo w rajdzie i w razie wypadku ponoszę pełną odpowiedzialność. 

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z regulaminem rajdu i zobowiązujemy się  

do przestrzegania zawartych w nich ustaleń. 

 

 
 
 

.................................................                 ...................................... 
                  Podpis uczestnika                                                            Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA GRUPY/DRUŻYNY SZKOLNEJ 

 
1. Nazwa grupy/drużyny ..…………………………………..……..…………… 

2. Adres ………………………………………………………………………… 

3. Instytucja zgłaszająca ………………………………….………………...….. 

4. Trasa nr………………………………………………………...………..…… 

5. Imię i nazwisko kierownika drużyny …………………………..............……. 

6. Telefon kierownika drużyny…………………………..……………...……… 

7. Inni opiekunowie……………………………………...………………...…… 

Lp. Imię i nazwisko 
Adres 

zamieszkania 

Rok 

urodzenia 

Uwagi 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Oświadczam, że stan zdrowia mój  i moich podopiecznych pozwala na uczestnictwo 

 w rajdzie i w razie wypadku ponoszę pełną odpowiedzialność. 

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z regulaminem rajdu i zobowiązujemy się 

 do przestrzegania zawartych w nich ustaleń. 

 

...............................................                 ...................................... 
Pieczęć instytucji zgłaszającej                                                    Podpis kierownika                             

                         drużynę/grupę 



KARTA ZGŁOSZENIA GRUPY/DRUŻYNY RODZINNEJ 

 
1. Nazwa grupy / drużyny ..………………………………………..…………… 

2. Imię i nazwisko kierownika drużyny ………………………...……………… 

3. Adres kierownika drużyny ………………………………………...………… 

5. Telefon kierownika drużyny…………………………..…………...………… 

4. Trasa nr……………………………………………………………….……… 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Adres 

zamieszkania 

Rok 

urodzenia 

Uwagi 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Oświadczam, że stan mojego zdrowia i moich podopiecznych pozwala  

na uczestnictwo w rajdzie i w razie wypadku ponoszę pełną odpowiedzialność. 

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z regulaminem rajdu i zobowiązujemy się  

do przestrzegania zawartych w nich ustaleń. 
 
 

                                                                  ...................................... 
                                                                                                                Podpis kierownika     

 
 


