REGULAMIN

VIII OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU PIESZEGO
„MAJOR HUBAL”
09–10 kwietnia 2022r.

ORGANIZATOR:
 Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej;
 25 Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego
PRZY WSPARCIU I POMOCY:
 Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza;
 Urzędu Miasta w Końskich
PATRONAT HONOROWY:

Muzeum Niepodległości w Warszawie
CELE RAJDU:
 Kształtowanie postaw pro obronnych uczestników;
 Popularyzacja tradycji i historii oręża polskiego, a w szczególności działalności
mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i Jego Wydzielonego Oddziału Wojska
Polskiego na terenach Ziemi Koneckiej
 Uroczyste obchody 125 rocznicy urodzin mjr Henryka Dobrzeńskiego
 Poznanie miejsc i postaci związanych z Armią Krajową w ramach obchodów
80. lecia powstania Armii Krajowej
 Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki pieszej w środowisku PTTK i wojskowym oraz zdobywanie odznak PTTK;
 Kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku;
 Integracja środowiska turystyczno – wojskowego w ramach czynnego wypoczynku na łonie natury;
 Promocja walorów turystycznych i kulturowych województwa świętokrzyskiego, w tym Piekielnego Szlaku;
 Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych, historycznych i kulturowych
Regionu Koneckiego;
 Zachęcenie uczestników rajdu do angażowania się w działalność PTTK;
 Doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się mapą oraz orientacji
w terenie;
 Zdobycie Odznaki Turystyczno – Krajoznawczej PTTK Śladami mjr Henryka
Dobrzańskiego „Hubala” (wg oddzielnego regulaminu);

 Zdobycie punktów do innych odznak krajoznawczych i odznak turystyki kwalifikowanej (wg oddzielnych regulaminów).
TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
 09 – 10 kwietnia 2022r., Modliszewice, Szkucin, Cis, Zychy, Radoszyce, Stara
Kuźnica, Końskie, Niekłań Wielki, Furmanów
 Wyjazd z Tomaszowa Mazowieckiego w sobotę, 09 kwietnia 2022r. godz. 8 00
stacja BP;
 Przewidywany powrót w niedzielę 10 kwietnia 2022r. około godz. 17 00.
ZAKWATEROWANIE:
 Zakwaterowanie Hotel Modliszewice w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Modliszewice, tel. 41 372 87 91
TRASA RAJDU:
 Według załączonego planu: Modliszewice, Szkucin, Stara Kuźnica, Końskie,
Niekłań Wielki, Furmanów
 Trasa piesza: 09 kwietnia 2022r.: Cis – Zychy – Radoszyce (10 km ).
KIEROWNICTWO RAJDU:
 Komandor
 Wicekomandor ds. programowych

kol. Agnieszka KRÓLIKOWSKA
tel. +48 782511306;
kol. mł. chor. Marcin RECZYCKI
tel. +48 605678439;

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Rajd przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych;
 Przyjmowane będą zgłoszenia indywidualne, jak i zgłoszenia drużyn. Młodzież
szkolna będzie przyjmowana na rajd tylko pod opieką nauczycieli lub innych
osób dorosłych;
 Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie
pocztą karty zgłoszenia podpisanej przez uczestnika wraz z dołączoną kopią
wpłaty wpisowego, w przypadku zgłoszenia drużyn zinstytucjonalizowanych –
nazwę zgłaszającego (szkoły, instytucji, klubu, koła, itd.);
 Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 01.04.2022 roku;
 Liczba miejsc ograniczona (45 osób). Liczy się kolejność zgłoszeń;
 Od uczestników wymagane jest posiadanie dowodu osobistego oraz ubioru,
wyposażenia i obuwia dostosowanego do uprawiania turystyki pieszej.
OPŁATY ZA UDZIAŁ W RAJDZIE:
 Koszty rajdu będą podzielone według następujących grup:
członkowie PTTK (z opłaconą składką za 2022 rok) - 200 zł
emeryci, renciści i młodzież szkolna zrzeszona i nie zrzeszona w PTTK,
weterani (z opłaconą składką za 2022 rok), - 200 zł
pozostali - 210 zł
UWAGA - cena końcowa może ulec zmianie o około 20% z przyczyn
niezależnych od organizatora.

UWAGA:
Wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem odznaki turystyczno - krajoznawczej
„Śladami mjr. Hubala” proszeni są o wpłacenie dodatkowo 10 zł za odznakę.
 W przypadku niezgłoszenia się na rajd, wpisowe nie będzie zwracane;
 Konto na które przyjmowane będą wpłaty wpisowego:
Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza, 90-301 Łódź ul. S. Wigury 12a
15 8980 0009 2019 0072 6027 0001
z dopiskiem Rajd „Major Hubal”.
ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO:
 zakwaterowanie wraz z obiadem, śniadaniem i suchym prowiantem;
 zestaw grillowy w sobotę;
 wstępy do zwiedzanych obiektów;
 opis trasy o charakterze krajoznawczym;
 dla chętnych zdobycie Odznaki T-K „Śladami mjr Hubala”;
 pamiątkowy button;
 materiały krajoznawcze;
 książkę „Krubki „Mjr Hubal- munduru nie zdejmę, broni nie złożę…”, 2021r.
 przejazd autokarem, opiekę przewodnika;
 potwierdzenie punktów na OTP, Odznakę Turysta-Przyrodnik lub na inne odznaki wg indywidualnych potrzeb.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 W czasie rajdu wszystkich uczestników obowiązują znajomość niniejszego regulaminu, przestrzeganie Karty Turysty, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad bezpieczeństwa oraz przestrzeganie poleceń kierownictwa
rajdu;
 Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo zmiany programu rajdu i trasy wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatorów;
 Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody
powstałej w mieniu, względnie na osobie uczestnika lub z jego winy;
 W trakcie rajdu wszystkich uczestników bezwzględnie obowiązuje reżim
sanitarny i dystans społeczny zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
sytuacją epidemiologiczną w kraju;
 Ostateczna interpretacja mniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie kierownictwu.
UWAGA
Możliwość zakwaterowania w piątek 8 kwietnia 2022r.
koszt noclegu 75 zł, koszt śniadania 15 zł.
ROGRAM RAJDU:

WOJSKOWE KOŁO PTTK
przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim
PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza
HONOROWY PATRONAT

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

VIII OGÓLNOPOLSKI RAJD PIESZY

„MAJOR HUBAL”
125 ROCZNICA URODZIN MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO

9 – 10 KWIETNIA 2022R.
SOBOTA 9 kwietnia 2022r.
Godz. 9.00 - zakwaterowanie Hotel Modliszewice (Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego)
Godz. 10.00 - wyjazd na trasę pieszą z Modliszewic do Cis
Godz. 10.30 - Rezerwat przyrody nieożywionej PIEKIEŁKO SZKUCKIE, grupa skałek zbudowanych z jurajskich zlepieńców
Godz. 11.15 - trasa piesza Cis – Zychy – Radoszyce, (10 km),C
CIS: pomnik poświęcony pamięci Marianny Cel ps. „Teresce”, uroczyste rozpoczęcie Rajdu; ZYCHY: Hubal powołuje do życia
Okręg Bojowy Kielce; RADOSZYCE: tam mjr Hubal założył konspiracyjny „Obwód Radoszycki”, którego komendantem był Jan Stoiński pseudonim „Brzoza”, nauczyciel, późniejszy komendant Związku Walki Zbrojnej i AK w Końskich; cmentarz żydowski, Kościół św. św. Piotra i Pawła z XVII w., zabytkowy układ urbanistyczny z XIV-XIX w.
Godz. 14.30 - przejazd do Starej Kuźnicy
Godz. 15.00 - STARA KUŹNICA, jedyna w Polsce, zachowana w pierwotnej postaci, zabytkowa kuźnia
z układem wodnym z XVIII w.
Godz. 16.00 - powrót do Modliszewic, spacer po ruinach obronnego dworu z XVI w.
Godz. 17.00 - POGADANKA O MJR HENRYKU DOBRZAŃSKIM „HUBALU” z zaproszonymi gośćmi
Godz. 18.00 - czas wolny
Godz. 19.00 - obiadokolacja (Hotel Modliszewice)
SPOTKANIE „HUBALOWA LEGENDA” z pieśniami poświęconymi mjr Henrykowi Dobrzańskiemu „Hubalowi” i nie tylko…

NIEDZIELA 10 kwietnia 2022r.
Godz. 8.00 - śniadanie (Hotel Modliszewice)
Godz. 8.30 - wyjazd na trasę z Modliszewic do Końskich
Godz. 9.00 - KOŃSKIE: pomnik poświęcony pamięci mjr Henryka Dobrzańskiego, klasycystyczny zespół
parkowo-pałacowy wzniesiony przez Jana Małachowskiego w latach 40. XVIIIw.,
Godz. 11.00 - Rezerwat przyrody nieożywionej GAGATY SOŁTYKOWSKIE, zachowane ślady przemieszczania się grupy dinozaurów
Godz. 12.00 - Rezerwat SKAŁKI PIEKŁO POD NIEKŁANIEM, zachowane jurajskie ostańce piaskowe
Godz. 13.00 - DĄB HUBALA, pomnik żołnierzy Armii Krajowej, wojenna figura Niepokalanej NMP (Furmanów k. Niekłania Wielkiego, ul. mjr Hubala), uroczyste zakończenie VIII Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego „Major Hubal” oraz wręczenie odznak turystyczno-krajoznawczych Śladami mjr „Hubala” i nagród, (czterokondygnacyjna wieża gichtociągowa, pozostałość zespołu wielkopiecowego nad rz. Czarną)
Godz. 14.00 - powrót do Modliszewic, obiad
Godz. 15.00 - wykwaterowanie z Hoteli Modliszewice

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA
VIII Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego „Major Hubal”
1.

Imię i nazwisko

2.

Adres zamieszkania

3.

Telefon kontaktowy

4.

Przynależność do PTTK
(Oddział, Koło, Klub).

5.

PESEL/data urodzenia

6.

Z treścią regulaminu zapo- ………………………………………..
znałem/am się.
data, podpis uczestnika

7.

Nie ma przeciwwskazań do ………………………………………..
uprawiania turystyki pieszej.
data, podpis uczestnika

8.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rajdu.

………………………………………..
data, podpis uczestnika

9.

Wyrażam zgodę na wykorzy………………………………………..
stanie mojego wizerunku na
potrzeby rajdu.
data, podpis uczestnika

10.

Dokonałem/am wpłaty kosztów uczestnictwa w wysoko………………………………………..
ści ……………….. zł w dniu
data, podpis uczestnika
………………………..….….

