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XLIV RAJD
SZLAKIEM BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ
„Ojczyzna – to wielki zbiorowy obowiązek.”.
Cyprian Kamil Norwid

REGULAMIN RAJDU
Oddział PTTK ,,Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy zaprasza wszystkich miłośników historii, aktywnego
wypoczynku i krajoznawstwa na XLIV Rajd Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą, który odbędzie się
08 września 2018 r. (niedziela)
Tegoroczny Rajd upamiętniający wydarzenia września 1939r. będzie połączony z uroczystymi
obchodami Bitwy nad Bzurą organizowanymi przez Urząd Miasta w Łęczycy.
Tegoroczny Rajd wystartuje w Topoli Królewskiej. Meta rajdu została wyznaczona na Placu
T. Kościuszki w Łęczycy.
Rajd jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego i odbędzie się
na zasadach samoorganizacji.
Współorganizatorami Rajdu są:
✓ Urząd Miejski w Łęczycy
✓ Starostwo Powiatowe w Łęczycy
✓ Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy
Kierownictwo Rajdu:
Paweł Czarnecki - komandor
Katarzyna Ogonowska- z-ca komandora
Wioletta Stefaniak - kierownik finansowy
Uczestnicy Rajdu:
W Rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, placówki oświatowowychowawcze oraz uczestnicy indywidualni.
Młodzież może uczestniczyć w Rajdzie pod warunkiem pisemnego potwierdzenia jej udziału przez
szkołę. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest zapewnienie opieki przez nauczyciela lub
upoważnionej osoby dorosłej.

Trasa i wskazówki organizacyjne:
9:00

- zbiórka w niedzielę 08 września 2019 roku na Placu T. Kościuszki w Łęczycy,

9:15 - 9:30

- przejazd autokarami do Topoli Królewskiej,

9:30 - 10:00

- uroczyste rozpoczęcie Rajdu przy kwaterach żołnierzy poległych w czasie bitwy nad
Bzurą we wrześniu 1939 r. złożenie kwiatów, zapalenie zniczy na cmentarzu w Topoli
Królewskiej,

10:00 – 11:30 - wędrówka na trasie Topola Królewska – Łęczyca na Pl. T. Kościuszki – około 6 km.
( Podczas wędrówki rozgrywane będą 2 konkursy wiedzowe),
Plac Tadeusza Kościuszki
11:45 – Inscenizacja – fragment walk nad Bzurą
12:30 – Ceremoniał Wojskowy, podniesienie flagi
12:40 – Powitanie gości
12:45 – Przemówienia
13:00 – Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Walk nad Bzurą
13:40 – Uroczysty przemarsz na cmentarz parafialny
Cmentarz parafialny
14:00 – Uroczystości przy mogiłach żołnierskich: Apel Poległych, składanie wiązanek
Zakończenie Rajdu ok. 14:40
W przypadku drużyn korzystających z własnych środków transportu należy tak planować
przyjazd, by stawić się na przed cmentarzem w Topoli Królewskiej o godz. 9:30.

Opłata na rzecz organizacji Rajdu wynosi:
5 zł od każdego uczestnika rajdu.

Zgłoszenia imienne drużyn na Rajd należy złożyć w siedzibie Oddziału PTTK
„Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 10 w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 04 września 2019r.
UWAGI:
Biuro Oddziału będzie czynne:
w poniedziałki i czwartki w godzinach 16:00 – 19:00

Zgłoszenia można także przesyłać pocztą elektroniczną na adres pttk.leczyca@wp.pl
W takim przypadku, opłatę na rzecz organizacji Rajdu prosimy wpłacać na konto Oddziału PTTK
„Ziemi Łęczyckiej”:
Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy
46 9029 0000 0112 5209 2001 0001
z dopiskiem XLIV RAJD SZLAKIEM BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ

Organizatorzy Zlotu nie zapewniają żadnych świadczeń dla uczestników imprezy,
którzy zgłoszą się po wskazanym terminie!
Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2019 r. ubezpieczeni są w Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie. Uczestnicy rajdu nie będący
członkami PTTK, nie są objęci ubezpieczeniem, a kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności
cywilnej w przypadku szkody powstałej na osobie lub mieniu.
Każdy uczestnik Rajdu otrzyma od organizatorów:
o Okolicznościowy znaczek
o Potwierdzenie punktów na odznaki:
– turystyki pieszej OTP
– krajoznawcze.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
Zapraszamy do wspólnej wędrówki i zabawy na turystycznych szlakach!
Do zobaczenia na Rajdzie
Organizatorzy

Pieczątka szkoły/placówki
Karta zgłoszenia
XLIV Rajd Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą
w dniu 08 września 2019r.
Nazwa drużyny

..........................................................................

Placówka zgłaszająca

..........................................................................

Rodzaj trasy (piesza, rowerowa)
Nazwisko i imię opiekuna
Telefon kontaktowy do opiekuna

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
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Podpis zgłaszającego

