
 
Oddział PTTK w Turku 

Miasto Turek 
Muzeum Miasta Turku  
im. Józefa Mehoffera 
Nadleśnictwo Turek 

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w Turku 

 

 

 

 
zapraszają na 

 
 

II  RAJD KRAJOZNAWCZO - HISTORYCZNY 
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24  WRZEŚNIA  2017  



REGULAMIN 

RAJDU KRAJOZNAWCZO - HISTORYCZNEGO 

„TUREK 2017” 

 

organizowanego w dniu  24 września 2017 roku 

 
 

Organizatorzy: 

 Oddział PTTK w Turku 

 Miasto Turek 

 Nadleśnictwo Turek 

 Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera 

 Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  

w Turku 

 Oddziałowa Komisja Krajoznawcza w Turku 
 
 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału 
w  II  Rajdzie Krajoznawczo - Historycznym 

„TUREK 2017” 

 

 

Cel rajdu: 

 „Poznajemy swoje miasto Turek”; 

 Odkrywanie walorów historycznych, przyrodniczych  

i krajoznawczych miasta Turku; 

 Propagowanie czynnego wypoczynku; 

 Popularyzacja krajoznawstwa naszego regionu i zdobywania 

odznak krajoznawczych; 

 Upowszechnianie turystki rodzinnej oraz turystyki  

dla wszystkich; 

 Wspólne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu  

oraz integracja środowisk społecznych, 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 24 września 2017 r. /niedziela/. 

Start rajdu o godz. 14:30 na dziedzińcu Muzeum (wejście od ul. 3 Maja)  

Zakończenie rajdu odbędzie się w Parku Żerminy Składkowskiej  

w Turku ok. godz. 18.00. 

 

Rajd krajoznawczo – historyczny odbędzie się w formie questingu (gry 

terenowej), podczas którego przydatna będzie wiedza o mieście Turek.  

Dla najlepszych przewidziane są puchary i nagrody. 

W questing mogą brać udział osoby indywidualne oraz grupy szkolne  

i rodzinne (3-6 osób) 

 

Warunki uczestnictwa 

W rajdzie mogą brać udział: 

 Zorganizowane grupy szkolne pod opieką nauczyciela. 

 Grupy rodzinne lub sympatyzujące ze sobą, pod opieką osoby 

pełnoletniej. 

 Indywidualni 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 Pana Dariusza Grajkowskiego (Szadów Księży 19a, tel. 

502 665 207) lub przesłać na adres turek.pttk@wp.pl,  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2016 r.  

 

Dla zarejestrowanych uczestników gwarantujemy znaczki rajdowe  

i posiłek.  
 

 

Regulamin rajdu na stronie www.turek.pttt.pl 
 

 

 

 

mailto:turek.pttk@wp.pl
http://www.turek.pttt.pl/


Uprawnienia uczestników 

Uczestnicy rajdu otrzymują znaczek rajdowy, gorący posiłek na mecie, 

dyplom uczestnictwa oraz potwierdzenie zdobycia punktów na niżej 

wymienione odznaki: 

- Odznaka Krajoznawcza Ziemi Tureckiej, 

- Regionalna Odznaka Krajoznawcza, 

- Dziecięca Odznaka Turystyczna, 

- Młodzieżowa Odznaka Turystyczna, 

- Turysta Senior. 

Grupy rodzinne otrzymują potwierdzenie na odznaki: 

- Odznaka Turystyczna Rodzinka 

- Turysta Junior / Juniorka 
 

Na mecie rajdu istnieje możliwość zakupu książeczek, niezbędnych  

do zdobywania w/w odznak oraz otrzymać informacje i regulaminy 

odznak PTTK. Dla zainteresowanych osób będzie możliwość 

wypełnienia deklaracji członkowskiej przystąpienia do PTTK (należy 

mieć ze sobą 1 zdjęcie). 
 

Trasy rajdu 

Trasa nr 1 – indywidualna 

Trasa nr 2 – dla grup szkolnych 

Trasa nr 3 – dla grup rodzinnych 
 

Przebieg rajdu 

Uczestnicy rajdu zgłaszają się w wyznaczonym punkcie startowym  

w dniu 24 września 2016 r. o wyznaczonej godzinie. 

Każda osoba indywidualna lub grupa otrzyma kartę startową w formie 

testu – questingu którą wypełnia dla  na trasie rajdu. 

Na trasie rajdu będą znajdować się punkty kontrolne, do których muszą 

dotrzeć uczestnicy rajdu. 
 

Program zakończenia rajdu przewiduje: 

- przyjmowanie drużyn na mecie i wydawanie posiłku od godz.18.00, 

- otrzymanie potwierdzenia zdobycia punktów na odznaki PTTK, 

- wręczanie dyplomów uczestnictwa oraz pucharów i nagród  

dla najlepszych osób indywidualnych oraz  drużyn. 

- udział w zajęciach plastycznych, 

- zakończenie rajdu ok. godz. 18.00. 
 



Zakończenie rajdu odbędzie się w Parku Żerminy Składkowskiej  

w Turku ok. godz. 18.00. 

 

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. 

 

                                                
 

 

Rajd dofinansowany z budżetu Gminy Miejskiej Turek w ramach realizacji 

zadania publicznego pn. ,,Organizacja przedsięwzięć turystycznych 

promujących walory krajoznawcze i architektoniczne Miasta Turku i okolic”. 


