POLSKIE TO WARZYS T WO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza
Organizator: Koło nr 1 przy BIPROPAP Sp. z o. o.
we współpracy z:
Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy im. H. Gintera,
ZPKWŁ Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,
i Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrej

ZAPRASZA
na
55. rajd
SZLAKIEM POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863 r.

DOBRA '2017
w dniu 25 lutego 2017 r.
Wyciąg z regulaminu rajdu



2. Rajd ma charakter popularny i dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych. Przyjmowane będą
zgłoszenia drużyn (5 ÷ 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 wpisowego można również wpłacić przelewem na konto
Oddziału Łódzkiego PTTK nr 58 1930 1464 2360 0350 8525 0001w banku BPS S. A.
W dniu rajdu, na punktach startowych tras rajdowych również będzie możliwość zgłoszenia się do raj du, jednak wówczas organizator nie gwarantuje otrzymania znaczka rajdowego na mecie rajdu i w ta kim 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 opłaconymi
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 świadcze nia 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 na mecie rajdu.

Poniższa, orientacyjna mapka ma służyć wyłącznie do wyboru trasy przed zapisem. Dokładniejszą,
wraz z opisem, dostaniecie na starcie do rajdu.
Przebieg tras oznaczono cyframi arabskimi, odpowiadającymi numerom tras wg programu.

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 i KOT,
a także gorąca herbata i inne świadczenia, oraz zakończony będzie konkurs nt. Powstania 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
Trasa nr 1 piesza
Trasa nr 2

Trasa nr 3

Trasa nr 4
II etap dla
skiej

Dług.
Trasa
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
piesza
7 km Start ok. godz. 9:10 z przystanku w Łagiewnikach (przy szpitalu) 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
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
kolarska
~25 km Start o godz. 9:00 z Rynku Starego Miasta w Łodzi
Przebieg trasy Łódź – Dobra – Łódź będzie podany w komutrasy kolar~15 km
nikacie w biurze Oddziału w dniach zapisu.

Zapraszamy
Łódź, 3.02.2017 r.

Organizatorzy



Podczas rajdu rozgrywany będzie konkurs nt. Powstania Styczniowego 1863 r. i Parku
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (PKWŁ), organizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy PKWŁ.
Pełny regulamin rajdu (wraz z regulaminem konkursu) otrzymają uczestnicy w podanym
na odwrocie miejscu (biuro Oddziału Łódzkiego PTTK) i terminie przyjmowania zgłoszeń.



* organizatorzy umożliwią uczestnikom powrót do Łodzi specjalnymi autobusami, w których obowiązuje kasowanie biletów MPK.

