
REGULAMIN XXXVI RAJDU „BARWY JESIENI” 
MOSIR PABIANICE 10.10.2015 r. 

 
TRASA 1: CHECHŁO-PABIANICE, około 10 km  

Odjazd pociągu o godz. 8:41 z  Dworca PKP ŁÓDŹ- Kaliska 
Start : Stacja PKP Chechło godz.9:10 
 

TRASA 2: KSAWERÓW- PABIANICE, około 12 km 

Odjazd tramwaju 41 z Pl. Niepodległości o godz. 9.03 
Start : Ksawerów MPK  Łódzka/Dąbrowa godz. 9:35 
UWAGA!!!    Pierwsze 100 osób jedzie tramwajem 41 o godz. 9:03,  

        następne drużyny  jadą tramwajem 41 o godz. 9:33 
 

1. KIEROWNICTWO RAJDU:  
KIEROWNIK RAJDU: Michał Pająk 
Z-CA KIER.   RAJDU: Piotr Osiewała 
KIER TRASY 1          : Iwonna Jackowska / Róża Dalecka 
KIER TRASY 2          : Bogumiła Prochuń / Barbara Kasprzyk 
OBSŁUGA  METY    : Członkowie  KTP „Stonoga” 
      

2. CEL SPOTKANIA :  

- popularyzacja turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży 
- poznanie ciekawych turystycznie i przyrodniczo okolic Łodzi 
- czynny wypoczynek na świeżym powietrzu 
 

3. TERMIN I META SPOTKANIA : 

Rajd odbędzie się dniu 10 października 2015 roku bez względu na pogodę. 
Meta rajdu znajduje się na terenie MOSIR w Pabianicach, ul. Bugaj 110/ BUSINKA/ 
Meta czynna będzie od godz. 12:00 do godz.14.30. 
 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA : 

W rajdzie mogą wziąć udział: 
-drużyny szkolne, -turyści indywidualni, - studenci, -harcerze 
Uczestnictwo osób niepełnoletnich tylko pod opieką dorosłych. 
 

5. ZAPISY I INFORMACJE :  

Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, nazwę szkoły,                               
nr legitymacji PTTK oraz imię, nazwisko i nr telefonu opiekuna. 
Zapisy i wpłaty będą przyjmowane w dniach 08/środa/ i 09/czwartek/października 2015r  
w godz. 16-18 w lokalu PTTK Łódź-Polesie przy ul. Lipowej 48/ prawa oficyna –I piętro/. 
W przypadku zgłoszenia się na imprezę w dniu rajdu organizator zastrzega sobie 
możliwość ograniczenia świadczeń, a znaczek uczestnik odbierze w ciągu 14 dni                         
po rajdzie w lokalu Oddziału PTTK Łódź -Polesie. 

 
 

6.  KOSZTY : 

Wpisowe- dofinansowanie do działalności statutowej PTTK 
-5 zł-        młodzież szkolna zrzeszona w PTTK, członkowie PTTK 

-7 zł-        osoby nie zrzeszone w PTTK 

Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłat w przypadku grup liczących 10 osób                         
i więcej/ ograniczenie nie dotyczy opiekunów osób niepełnosprawnych/. 

 
7.  ŚWIADCZENIA : 

 

Organizator w ramach wpisowego zapewnia: 
- opis trasy 
- potwierdzenie punktów na OTP 
- znaczek okolicznościowy typu button 
- poczęstunek na mecie rajdu 
- dyplom dla drużyny 
- podziękowanie dla opiekunów 
- konkursy przyrodniczo- leśne 
 
8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW : 
 

- posiadanie apteczki przez drużynę. 
- pokonanie tras zgodnie z opisem. 
- przestrzeganie Karty Turysty. 

         - podporządkowanie się zarządzeniom organizatorów. 
- opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za grupę. 
 

 organizator rajdu uprzejmie prosi o dostarczenie zdjęć z imprezy na potrzeby rajdu                                 
na adres: michalpajak0@op.pl. 

 

 
                                                                                               

 

mailto:michalpajak0@op.pl


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 

- członkowie PTTK z opłaconą składką za rok 2015 są ubezpieczeni. 

- uczestnicy nie zrzeszeni w PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie. 

- organizatorzy spotkania nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za szkody                           
   w imieniu i na  osobie uczestnika. 

- za szkody powstałe z winy osoby niepełnoletniej odpowiada jej opiekun. 

- w przypadku nie zgłoszenia się na imprezę wpisowe nie będzie zwracane. 
 
 
 

Miłej wędrówki i przygody 
życzą organizatorzy 

 
 
 

Zachęcamy uczestników do zdobywania: 
- Odznak Turystyki Pieszej PTTK 
- Odznak Turysta Przyrodnik 
 
 
Zapraszamy na kolejne imprezy Oddziału PTTK Łódź- Polesie: 

11.11.2015- XXVI RAJD NIEPODLEGŁOŚCI 
 
 
 

 
 

 
 

 XXXVI Rajd „BARWY JESIENI” 
MOSiR Pabianice w dniu 10.10.2015 . 

 

organizator: 

                                                              
                     Oddział Łódź –Polesie 

                      im. prof. Jana Dylika 

 partner: 

                                                                                                 

                    Nadleśnictwo Kolumna 
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