PTTK Oddział Łódzki im. J. Czeraszkiewicza
Klub Narciarski oraz Klub Turystów Górskich „Kosówka”

Zapraszają na
XXX RAJD MIKOŁAJKOWY
3 grudnia 2022 r.
I. Obsługa rajdu
Kierownik rajdu – Kol. Sławomir Krystkowski
Kierownictwo mety – Kol. Elżbieta Krajewska
Kierownicy tras: - trasa nr I – Kol. Waldemar Dyba
- trasa nr II – Kol. Grzegorz Głowacki
- trasa nr III – Kol. Alina i Kazimierz Ślązak
II. Cele Rajdu:
1. Wspólna wędrówka, zakończona spotkaniem ze Świętym Mikołajem.
2. Poznawanie okolic Łodzi podczas czynnego wypoczynku.
3. Poszukiwanie pierwszych śladów nadchodzącej zimy.
4. Popularyzacja turystyki pieszej i krajoznawstwa oraz zdobywanie odznak PTTK.
5. Zachęcanie uczestników Rajdu do angażowania się w życie PTTK.
III. Program Rajdu.
Zbiórka uczestników poszczególnych tras w dniu 3 grudnia 2022 roku (sobota) w miejscach
startu poszczególnych tras. Meta Rajdu czynna w godz. 12,00 – 14,00 w Leśnictwie
Miejskim Łódź, ul. Łagiewnicka 305 w miejscu piknikowym, gdzie wydawane będą
świadczenia. Na mecie zorganizowane zostanie ognisko z kiełbaskami, zapowiedziana jest
także wizyta Świętego Mikołaja.
IV. Trasy Rajdu
Trasa nr I – Zbiórka (pół godziny przed godziną startu), Start godz. 10,40 – wejście do
Parku im. Adama Mickiewicza, róg ulic Zgierskiej i Biegańskiego (dojazd tramwajami linii
6; 11; 15 oraz autobusem 59 – opiekunowie grup zobowiązani są do śledzenia na bieżąco
rozkładów jazdy komunikacji MPK – Łódź).
Start - Park im. Adama Mickiewicza – Aleja Róż – ul. Folwarczna – ul. Sowińskiego – ul.
Kasztelańska – ul. Krasnoludków – stawy w Arturówku – ul. Skrzydlata – ul. Łagiewnicka –
Leśnictwo Miejskie, ul. Łagiewnicka 305, miejsce piknikowe.
Długość trasy ok. 6 km.
Trasa nr II – Zbiórka (pół godziny przed godziną startu), Start godz. 10,40 – 11,00 – pętla
autobusowa MPK Łódź, róg ulic Warszawskiej i Wycieczkowej (dojazd autobusami 51A;
51B; 60D; opiekunowie grup zobowiązani są do śledzenia na bieżąco rozkładów jazdy
komunikacji MPK – Łódź).
Start – Wycieczkowa – Rogowska – Boruty - Las Łagiewnicki – kapliczki Św. Rocha i Św.
Antoniego – Leśnictwo Miejskie ul. Łagiewnicka 305, miejsce piknikowe.
Długość trasy ok. 6,5 km.
Trasa nr III – Zbiórka (pół godziny przed godziną startu), Start godz. 10,00 – w pobliżu
Pomnika i Muzeum Martyrologii Zamordowanych przez hitlerowców Więźniów
Radogoszcza, oraz Walki o Niepodległość w Łodzi - róg ulic Zgierskiej i Sowińskiego

(dojazd tramwajami linii 6; 11; 15 oraz autobusem 59 – opiekunowie grup zobowiązani są do
śledzenia na bieżąco rozkładów jazdy komunikacji MPK – Łódź)
Start – ul. Sowińskiego – ul. Kasztelańska – szlak żółty – stawy w Arturówku – ul.
Studencka – ul. Skrzydlata – szlak niebieski – ul. Brzozowa – Leśnictwo Miejskie ul.
Łagiewnicka 305, miejsce piknikowe.
Długość trasy ok. 7,5 km.
V. Warunki uczestnictwa:

1. Rajd ma charakter popularny i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. 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 oraz w przypadku drużyn
zinstytucjonalizowanych – nazwę zgłaszającego (szkoły, przedszkola, instytucji, klubu, koła itp.)
2. Pisemne zgłoszenia oraz wpisowe przyjmowane będą w biurze Oddziału Łódzkiego PTTK ul.
Wigury 12a, I p. pok. 105, tel. 42 636 15 09, w dniach 17.11 - 01.12. 2022 r. tj. do czwartku w godz.
10,00 – 16,00.
Zgłoszenia będą przyjmowane również w piątek 2.12.2022 oraz na starcie imprezy – w tej sytuacji
organizator nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń w czasie rajdu.
3. Wpisowe za udział w rajdzie można również wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Łódzkiego
PTTK (tylko do czwartku 2.12.2022 r.) 58 1930 1464 2360 0350 8525 0001
4. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają: opis trasy, mapkę trasy (schemat), znaczek
rajdowy, poczęstunek na mecie rajdu, potwierdzenie punktów na OTP, Siedmiomilowe Buty i do
innych odznak wg indywidualnych potrzeb
VI. 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 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.
VII. 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.
VIII. Powrót z Rajdu:
Autobusy linii 51A; 51B (przystanek na ul. Okólnej – pętla przy szpitalu) na Dworzec PKP Łódź
Fabryczna oraz linii 66 - przystanek: ŁAGIEWNICKA – JASKÓŁCZA przed Leśnictwem (do
Ronda Powstańców 1863 roku) – opiekunowie grup zobowiązani są do śledzenia na bieżąco
rozkładów jazdy komunikacji MPK – Łódź)
Słonecznej pogody i niezapomnianych przeżyć życzy Obsługa Rajdu

