
 

Organizatorzy rajdu zapraszają wszystkich uczestników do udziału w konkursie na tematy 

związane z  

Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich 

i Powstaniem Styczniowym 1863 r. 
 

  Zasady konkursu 
 

1. Na starcie do rajdu każdy uczestnik otrzyma arkusz z pytaniami kon-

kursowymi. Każde pytanie będzie miało podane 2 – 3 warianty odpo-

wiedzi, z których tylko jeden jest właściwy. Zadaniem uczestnika jest 

wybór właściwego wariantu odpowiedzi i zaznaczenie go poprzez po-

stawienie krzyżyka na jego numerze. 

2. Podstawowym źródłem informacji potrzebnych do wybrania prawidłowej odpowiedzi w 

konkursie o Parku Krajobrazowym będzie baner ustawiony na mecie rajdu.  

3. Po udzieleniu (wybraniu wariantu) odpowiedzi na wszystkie pytania oraz wpisaniu imie-

nia, nazwiska oraz reprezentowanej instytucji lub organizacji (szkoły, koła PTTK itp.), 

karty należy na mecie rajdu wrzucić do oznakowanej skrzynki. 

Termin przyjmowania kart – do godziny 12:10 

4. Ok. godz. 12:15 nastąpi otwarcie skrzynki i losowanie nagród wśród uczestników kon-

kursu, którzy prawidłowo odpowiedzieli na wszystkie pytania. Nie będą rozpatrywane karty 

zniszczone, wypełnione nieczytelnie lub z zaznaczonym więcej niż jednym wariantem od-

powiedzi. 

5. Nagrodami w konkursie będą upominki, ufundowane przez Zespół Parków Krajobrazo-

wych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień 

Łódzkich. 

 
Poza wyżej wymienionym, organizatorzy ogłaszają konkurs na najstarszego i na naj-

młodszego uczestnika rajdu. Zgłoszenia przyjmują kierownicy tras. W chwili rozstrzy-

gania konkursu kandydaci muszą być zapisani na rajd i okazać się kwitem wpłaty wpiso-

wego.  

Nagrodami będą upominki ufundowane przez Oddział Łódzki PTTK. 
 

UWAGA 

następne rajdy: 

 

Rajd „Powitanie Wiosny '2017”  - 18 marca  

(szykujcie Marzanny!) 

 

XXVII „Rajd Pamięci Narodowej” - 1 kwietnia 

 

ZAPRASZAMY 
 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza 
Organizator: Koło nr 1 przy Bipropap Sp. z o.o., 

przy współpracy z: 

Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy im. H. Gintera,  

ZPKWŁ Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich  

oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrej 

 
 

zaprasza na 
 

55. 

rajd 
 

SZLAKIEM  POWSTANIA  STYCZNIOWEGO  1863 r. 
 

D O B R A  ' 2 0 1 7  
w dniu 25 lutego 2017 r. 

 

REGULAMIN 
 

Kierownictwo rajdu 
   

Kierownik rajdu  - Andrzej Górecki tel. 509 812 242 

  (tylko na czas rajdu) 

Zastępca kierownika rajdu 

i kierownik mety 

  

- Tadeusz Szczepański 

Sekretariat  - Alina Górecka 

- Anna Kanoniak 

Referat weryfikacyjny OTP - Wojciech Detyniecki 

Kierownicy tras i ich zastępcy:  

 trasa I - Renata Końska 

  - Włodzimierz Kostelecki 

 trasa II - Katarzyna Krakowska 

  - Bogdan Muszyński 

 trasa III - Krzysztof Kuna 

  - Gabriela Kuna 

 trasa IV - Tomasz Majcherczyk 

Obsługa rajdu  - AdamArndt 
 

 



 

1. Od organizatorów. Czekaliśmy na Was! To znaczy czekaliśmy na koniec ferii zimowych i na 

młodzież szkolną, która każdego roku stanowi większość wśród uczestników Rajdu. Cieszymy 

się, że tak jest, cieszymy się również, że – jak co roku – będziemy mogli nowym uczestnikom 

przekazać, a „bywalcom” naszego Rajdu przypomnieć to, co wydarzyło się w okolicach Dobrej 

w dniu 24 lutego 1863 r., jakie znaczenie miało to dla następnych pokoleń Polaków i dlaczego 

warto o tym ważnym epizodzie naszej historii przypominać. 

 

2. Rajd ma charakter popularny i dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych. Przyjmowane 

będą zgłoszenia drużyn (6 ÷ 10 osób), jak również zgłoszenia indywidualne. Grupy młodzieży 

szkolnej będą przyjmowane na rajd tylko według zgłoszeń szkoły (pod opieką nauczycieli lub 

innych osób dorosłych). 

 

3. Pisemne zgłoszenia, zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer legitymacji 

PTTK (dla członków) oraz - w przypadku drużyn - nazwę zgłaszającego (szkoły, koła itp.), będą 

przyjmowane wraz z wpisowym w biurze Oddziału Łódzkiego PTTK w Łodzi, przy 

ul. Wigury 12a, I piętro, pok. 105, tel. 42 636 87 64 i 42 636 15 09 (też fax), e-mail 

pttk.lodz@wp.pl, w dniach 20÷23 lutego 2017 r., w godzinach 11:00 – 16:00. Kwotę wpiso-

wego można również wpłacić przelewem na konto Oddziału Łódzkiego PTTK nr 58 1930 1464 

2360 0350 8525 0001 w banku BPS S. A. 

W dniu rajdu, na punktach startowych tras rajdowych również będzie możliwość zgłoszenia się 

do rajdu, jednak wówczas organizator nie gwarantuje otrzymania znaczka rajdowego na mecie 

rajdu i w takim przypadku znaczki będą do odebrania w biurze Oddziału od dnia 6 marca.  

Wpisowe (koszt uczestnictwa) wynosi: 

 6,00 zł – dla kadry PTTK, posiadaczy odznak honorowych PTTK oraz dla młodzieży 

szkolnej posiadającej członkostwo PTTK i składki opłacone za 2016 lub 2017 

r., 

 7,00 zł – dla członków PTTK (o ile okażą się ważną legitymacją ze składkami opłaco-

nymi za 2016 lub 2017 rok) i młodzieży szkolnej niezrzeszonej w PTTK, 

 8,00 zł – dla osób pozostałych. 

Opiekun drużyny szkolnej, zaakceptowany przez szkołę, nie wnosi wpisowego, otrzymując 

świadczenia jak inni uczestnicy. 

 

4. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: 

- opis trasy wraz z mapką (dla drużyny), 

- potwierdzenie zdobycia punktów na odznakę OTP lub KOT, 

- pamiątkowy znaczek rajdowy, 

- gorącą herbatę i słodki drobiazg na mecie rajdu. 

 

5. Uczestników rajdu obowiązuje znajomość niniejszego regulaminu, zasad ruchu drogowego 

obowiązujących pieszych i ogólnych zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy niebędący członkami 

PTTK nie są ubezpieczeni przez organizatorów i biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzial-

ność. Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej 

w mieniu, względnie na osobie uczestnika lub z jego winy. Członkowie PTTK ze składkami 

opłaconymi na 2016 lub 2017 r. będą ubezpieczeni pod warunkiem zgłoszenia do rajdu na pi-

śmie (lista drużyny, kwit KP). Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wy-

łącznie kierownictwu rajdu. 

Program rajdu 

1. Zbiórka uczestników poszczególnych tras w dniu 25.02.2017 r. (sobota) 

w wyznaczonym miejscu i czasie startu. 

2. Od startu do godz. 12:00 – przejście (przejazd) tras z miejsc startu do Dobrej. 

3. Godz. 12:00 – spotkanie uczestników z wszystkich tras w świetlicy OSP w Dobrej, 

gdzie wydawane będą potwierdzenia zdobytych punktów na odznaki OTP, KOT, 

a także gorąca herbata i inne świadczenia, oraz zakończony będzie konkurs nt. Po-

wstania Styczniowego 1863 r. i Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. 

4. Godz. 12:30 ÷ 13:00 – przejście na cmentarz, zapalenie zniczy i złożenie kwiatów pod 

pomnikiem poległych powstańców. 

5. Po uroczystości:  – turyści piesi – przejście do autobusów* i powrót do Łodzi, 

    – turyści-kolarze – II etap rajdu – powrót do Łodzi. 
 

Trasy rajdowe 
Nr trasy Rodzaj Dług. Trasa 

Trasa nr 1 piesza 7 km Start o godz. 10:15 z przystanku „Borchówka Las” aut. MPK 

linii 88 (odjazd z Dworca Północnego PKS o 9:31) 

Borchówka – Dobieszków – Michałówek – Dobra 

Trasa nr 2 piesza 
 

7 km Start ok. godz. 9:10 z przystanku w Łagiewnikach (przy szpi-

talu) aut. MPK linii 51 (odjazd z Dworca Fabrycznego o godz. 

8:41, ze Zgierza – Plac Kilińskiego ok. godz. 8:22) i linii 66 

(odjazd z Ronda Powstańców 1863 r. o godz. 8:50) 

Łagiewniki – Skotniki – Klęk – Kiełmina – Dobra 

Trasa nr 3 piesza 
 

8 km Start o godz. 10:00 z przystanku „Dobieszków O. Sz. i W.” 

aut. MPK linii 60B (odjazd z Dworca Fabrycznego o godz. 

9:04)  

Dobieszków – Ługi – Orzechówek – Dobra 

Trasa nr 4 kolarska ~25 km Start o godz. 9:00 z Rynku Starego Miasta w Łodzi 

Przebieg trasy Łódź – Dobra – Łódź będzie podany w komu-

nikacie w biurze Oddziału w dniach zapisu. 
II etap dla trasy kolar-

skiej 
~15 km 

 

* organizatorzy umożliwią uczestnikom powrót do Łodzi specjalnymi autobusami, w 

których obowiązuje kasowanie biletów. 
 

Podczas rajdu rozgrywany będzie konkurs nt. Powstania Styczniowego 1863 r. i Parku 

Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (PKWŁ), organizowany przez Zespół Parków Kra-

jobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy PKWŁ. 

 

Wszystkim uczestnikom rajdu – słonecznej pogody, szczęścia w konkursie i miłych 

wspomnień po rajdzie  

     życzą organizatorzy 

mailto:pttk.lodz@wp.pl

