Koło Przewodników PTTK im. Rajmunda Rembielińskiego,
Szkoła Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowej
Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza
w 110 roku działania Łódzkiego Oddziału PTK-PTT-PTTK
mają zaszczyt zaprosić na

56. ŁÓDZKI RAJD PAMIĘCI
19 stycznia 2019 r.

Łódź w wojnie 1939-1945
I. Obsługa rajdu
Kierownik rajdu – Patrycja Czudak
Kierownik trasy 1 – Krzysztof Olkusz
Kierownik trasy 2- Wiktor Wołowiec
Kierownik mety – Anna Drzewiecka
Obsługa mety – członkowie Koła Przewodników im. R. Rembielińskiego
II. Cele Rajdu:
1. Poznawanie Łodzi z nawiązaniem do jej wielokulturowości i ukazanie jej jako
miasta atrakcyjnego turystycznie i krajoznawczo.
2. Realizacja zadań edukacji regionalnej wśród uczących się z wszystkich typów
łódzkich szkół i placówek.
3. Zachęcenie do zdobywania odznak turystyczno-krajoznawczych PTTK.
4. Zachęcenie uczestników rajdu do angażowania się w działalność PTTK
5. Zapoznanie uczestników Rajdu z martyrologią społeczeństwa Łodzi i okolic, oraz
innych osób, które zostały dotknięte tragicznymi wydarzeniami czasów wojny.
6. Zapalenie ognia pamięci i złożenie hołdu pomordowanym i poległym.
III. Start uczestników w dniu 19.01.2019 r. (sobota) w czasie i w miejscu
wyznaczonym przez kierowników poszczególnych tras.
IV. Meta rajdu – Szkoła Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi, ul.
28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54
Meta czynna będzie w godz. 11:30-14:00.
V. Trasy rajdu:
Trasa 1:
Start: Pomnik Pamięci Ofiar Pomordowanych w Więzieniu na Radogoszczu, ul.
Zgierska 147(dojazd tramwajami: 4, 11B) , godz.9.30-10.00
Trasa: Pomnik – Cmentarz Radogoszcz – Park im. Adama Mickiewicza – Kuźnia
Romów - Park Staromiejski – SP 152 (8 km).
Trasa 2:
Start: skrzyżowanie ulic Krakowska i Siewna (dojazd autobusami: 6, 74B, 76, 83)
godz.10.00-10.30
Trasa : Siewna- cmentarz św. .Antoniego- Park im. Piłsudskiego – Zielona – Łąkowa
- SP 152 (6 km)
VI. Warunki uczestnictwa:
1.
Rajd przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych.
2.
Przyjmowane będą zgłoszenia drużyn, jak i zgłoszenia indywidualne.
Młodzież szkolna będzie przyjmowana na rajd tylko według zgłoszeń szkoły (pod

opieką nauczycieli lub innych osób dorosłych). Pisemne zgłoszenia grupowe winny
zawierać: imię i nazwisko, numer legitymacji PTTK (dla członków) oraz –
w przypadku drużyn zinstytucjonalizowanych – nazwę zgłaszającego (szkoły,
przedszkola, instytucji, klubu, koła, itd.).
3.Pisemne zgłoszenia oraz wpisowe przyjmowane będą w Biurze Oddziału
Łódzkiego PTTK, ul. Wigury 12a, I p, pok. 105 w dniach od 2.01.2019 r. (środa) do
17.01.2019 r. (czwartek) w godz. 11:00-16:00 lub telefonicznie na nr telefonu 42
636-15-09. Zgłoszenia będą przyjmowane również w piątek, 18.01.2019 r. oraz na
starcie imprezy – w tej sytuacji organizator nie gwarantuje otrzymania wszystkich
świadczeń w czasie rajdu.
4.
Wpisowe za udział w rajdzie można również wpłacać na rachunek bankowy
Oddziału Łódzkiego PTTK (tylko do czwartku 17.01.2019 r.). W tym przypadku
konieczne posiadanie podczas imprezy potwierdzenia wpłaty.
Numer konta 15 8980 0009 2019 0072 6027 0001
5.
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:
- opis trasy o charakterze krajoznawczym wraz z mapką,
- pamiątkowy znaczek rajdowy,
- poczęstunek na mecie rajdu,
- potwierdzenia punktów na OTP lub Siedmiomilowe Buty i potwierdzenia do innych
odznak wg indywidualnych potrzeb,
- możliwość zakupu książeczek odznak turystyki kwalifikowanej i archiwalnych
znaczków rajdowych.
-znicz do zapalenia w miejscu pamięci
6.Opiekunowie grup powinni posiadać potwierdzenie dokonania opłaty rajdowej.
VII. Opłaty za udział w rajdzie:
- kadra PTTK oraz młodzież szkolna zrzeszona w PTTK (opłacona składka za rok
2018 lub 2019) – 6 zł;
- członkowie PTTK (opłacona składka za 2018 lub 2019r.) i młodzież szkolna
niezrzeszona w PTTK – 7 zł;
- pozostali – 8 zł.
Opiekunowie grup szkolnych, Kół PTTK i SKKT (l opiekun na każde rozpoczęte 8
uczestników), są zwolnieni z opłat wpisowego. Opiekunowie ci otrzymują takie same
świadczenia, jak uczestnicy.
W przypadku niezgłoszenia się w dniu rajdu wpisowe nie będzie zwracane.
VIII. Informacje dodatkowe.
Uczestników rajdu obowiązuje znajomość niniejszego regulaminu, przestrzeganie
Karty Turysty, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad
bezpieczeństwa. Uczestnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatorów i biorą
udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Kierownictwo rajdu nie ponosi
odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu, względnie na
osobie uczestnika lub z jego winy.
Ostateczna
interpretacja
niniejszego
regulaminu
przysługuje
wyłącznie
kierownictwu.
Za przejazdy komunikacją miejską na start i powrót uczestnicy płacą sami.
Słonecznej pogody i mile spędzonych chwil
życzy Obsługa Rajdu
Zapraszamy na następne imprezy:
- 02.03.2019 57. Rajd ”Szlakiem Powstania Styczniowego 1863r.”

