Łódź Pabianicka 22.30
Łódź Kaliska 22.35
Łódź Żabieniec 22.40
Łódź Radogoszcz Zachód 22.43

Zakończenie rajdu – wiata na terenie siedziby oddziału terenowego Parku Krajobrazowego
Wzniesień Łódzkich oraz Centrum Zarządzania Łódzkim Szlakiem Konnym w Lesie
Łagiewnickim ul. Wycieczkowa 86.
Meta będzie czynna w godz. 3.30 -5.15.
IV. Trasa rajdu: Stacja PKP Swędów - Marcjanka – Glinnik – Smardzew – Stare Łagiewniki - Okólna –
Łagiewniki - wiata na terenie siedziby oddziału terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
Długość trasy – ok. 14 km.

Klub Turystów Pieszych „Salamandra”
Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza
we współpracy z

ZPKWŁ OT Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
zapraszają w dniu 10.06.2022 r.

na XIX Rajd Nocny „Powitanie Dnia”
Regulamin rajdu
I. Obsługa rajdu
Kierownictwo rajdu
Kierownik trasy

– Agnieszka Łeń tel.601 380 974
–Bartosz Leoniak tel. 693 591 033

II. Cele Rajdu:
1. Popularyzacja turystyki pieszej i krajoznawstwa oraz zdobywanie odznak PTTK,
2. Wspólna wędrówka po okolicach Łodzi,
3. Zachęcenie uczestników rajdu do angażowania się w działalność PTTK,
4. Impreza całonocna mająca na celu powitanie nowego dnia, poznawanie uroków wędrówki nocą i

różnic, jakie niesie takie wędrowanie w stosunku do imprez w ciągu dnia.
III. Program rajdu
Start uczestników w dniu 10.06.2022 r. (piątek) stacja PKP Swędów godz. 23.00
Dojazd pociągiem ŁKA (kierunek Łowicz) z różnych stacji w Łodzi o godzinach
Łódź Widzew 22.17
Łódź Dąbrowa 22.22
Łódź Chojny 22.27

V. 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 1.06 (środa) do 9.06 (czwartek) 2022 r. w godz. 11.00-16.00 telefonicznie na nr telefonu
42 636-15-09. Zgłoszenia będą przyjmowane również w piątek, 10 czerwca 2022 r. i 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 9.06.2022 r.).
Numer konta 15 8980 0009 2019 0072 6027 0001 PTTK Oddział w Łodzi, ul. Wigury 12a,
podając cel wpłaty: „Rajd Nocny” oraz liczbę osób.
W przypadku wpłat dokonywanych przelewem na rajdzie należy posiadać ze sobą potwierdzenie wpłaty.
5. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają: opis trasy, pamiątkowy znaczek, poczęstunek, potwierdzenia
punktów na OTP lub potwierdzenia do innych odznak.
6. Na mecie przewidziane jest ognisko, uczestnicy w ramach wpisowego otrzymają kiełbasę oraz pieczywo.
7. W celu otrzymania gorącej herbaty należy zabrać własny kubek.
VII. Opłaty za udział w rajdzie:
Kadra PTTK oraz młodzież szkolna zrzeszona w PTTK (opłacona składka za 2022 rok.) – 6 zł;
Członkowie PTTK (opłacona składka za 2022 rok) 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 mniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie kierownictwu.
Za przejazdy na start i powrót uczestnicy płacą sami.
IX. Powrót z rajdu:

autobus 51A do dworca Łódź Fabryczna godz. 4.52, 5.12
autobus 61 do dworca Łódź Fabryczna godz.5.32

Mile spędzonych chwil i niezapomnianych przeżyć podczas nocnego wędrowania
oraz wytrwałości w oczekiwaniu na nadejście nowego dnia
Życzy Obsługa Rajdu
Zapraszamy na następne imprezy: 10.09.2022r. IX Rajd Czterech Kultur

