SKKT Przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 w Łodzi
Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza
Hufiec ZHP w Konstantynowie Łódzkim
zapraszają na

XXVII Rajd Powitania Wiosny
23 marca 2019 r.
I. Obsługa rajdu:
Kierownik rajdu
Obsługa rajdu

– Adam Dowgird
– członkowie SKKT przy OSW Nr 3 w Łodzi

II. Cele Rajdu:
1. Czynny wypoczynek połączony z poznawaniem mniej znanych zakątków Łodzi.
2. Zachęcanie do zdobywania odznak turystyczno-krajoznawczych PTTK,
3. Zachęcenie uczestników rajdu do angażowania się w działalność PTTK,
4. Promocja sieci znakowanych szlaków pieszych w granicach Łodzi
5. Wspólne spotkanie przy turystycznym ognisku
UWAGA!!! KONKURS!!!
Ogłaszamy konkurs na najmniejszą kukłę Marzanny – może być groźna i sroga jak żegnająca przez
nas tegoroczna zima, lub piękna jak słoneczna pogoda w ośnieżonych górach. Słowem
ma symbolizować odchodzącą porę roku z którą chyba z radością się pożegnamy. Jury składające się
z organizatorów rajdu wybierze i nagrodzi najciekawsze kukły, jednak żaden startujący zespół nie
odejdzie bez symbolicznych upominków! Jedynym warunkiem udziału w konkursie jest przeniesienie
Marzanny przez całą trasę rajdową 😊 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi o godz. 13.30. UWAGA!!!
Kukła by być uznaną za Marzannę, mimo małych rozmiarów musi mieć: dwie ręce, dwie nogi,
głowę z włosami i suknię! Jej minimalna wysokość to 5 cm.
III. Start uczestników w dniu 23 marca 2019 r. (sobota) w czasie i w miejscu wyznaczonym
przez kierowników poszczególnych tras.
IV. Zakończenie rajdu – Harcówka Hufca ZHP Konstantynów Łódzki , ul. Mickiewicza 2
V. Trasy rajdu:
Trasa 1
Start (godz. 9.00-9.30) Krańcówka MPK na Retkini (al. Wyszyńskiego – ul. Popiełuszki)
– Smulsko – Nowy Józefów – rzeka Ner – Ośrodek „Nad Stawami” – Konstantynów Łódzki –
Meta rajdu w Siedzibie Hufca ZHP Konstantynów Łódzki, ul. Mickiewicza 2. –
Dystans ok 10 km;
Dojazd: tramwaje linii 10,12,14,18 lub autobus 94, 99.
Trasa 2
Start (godz. 9.45-10.30) z Konstantynowa Łódzkiego (przystanek MPK ul. Łódzka – ul.
Krótka- rzeka Ner - Konstantynów Łódzki – Meta rajdu w Siedzibie Hufca ZHP
Konstantynów Łódzki, ul. Mickiewicza 2.
dystans ok 6 km, dojazd z dworca PKP Łódź – Kaliska autobusami linii zastępczej 43:
9.24; 9;54)

Trasa 3 – ROWEROWA (dla miłośników wiatru we włosach, odważnych zjazdów i łagodnych
podjazdów – słowem dla rowerzystów zaczynających sezon)
Start (godz. 9.00; Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łodzi ul. Drewnowska 151)
dystans – ok 20 km (+ powrót we własnym zakresie).
VI. Warunki uczestnictwa:
1. Rajd przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza dla najmłodszych turystów.
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, Ip, pok. 105 w dniach od 14 do 21 marca 2019 roku w godz. 11.00-16.00 lub
telefonicznie na nr telefonu 42 636-15-09. Zgłoszenia będą przyjmowane również w piątek, 22
marca 2018 roku i na starcie imprezy – w tej sytuacji organizator nie gwarantuje otrzymania
wszystkich świadczeń.
4. Wpisowe wpłacać można również (tylko do czwartku, 21.03.2019 r.) na rachunek bankowy
Oddziału Łódzkiego PTTK. Numer rachunku: 58 1930 1464 2360 0350 8525 0001.
5. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają: opis trasy o charakterze krajoznawczym
wraz z mapką, pamiątkowy znaczek, poczęstunek (kiełbaski z ogniska!), potwierdzenia punktów
na OTP lub Siedmiomilowe Buty i potwierdzenia do innych odznak w/g indywidualnych potrzeb.
VII. Opłaty za udział w rajdzie:
Kadra PTTK oraz młodzież szkolna zrzeszona w PTTK (opłacona składka za 2019 rok.) – 6 zł;
Członkowie PTTK (opłacona składka za 2019 rok) i młodzież szkolna niezrzeszona w PTTK – 7 zł;
Pozostali – 8 zł.
Opiekunowie grup szkolnych, Kół PTTK i SKKT (l opiekun na min. 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 mniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie kierownictwu.
Za przejazdy komunikacją miejską na start i powrót uczestnicy płacą sami.
IX. Powrót z Rajdu:
(Powrót do Łodzi z Konstantynowa autobusami linii 43 do dworca PKP Łódź – Kaliska)
Słonecznej pogody i niezapomnianych przeżyć
Życzy Obsługa Rajdu

