
Regulamin Rajdu Turystycznego 
 

„„„MMMAAARRRZZZAAANNNNNNAAA   222000111999”””   
Pod patronatem honorowym Wójta Gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiaka 

 
ORGANIZATOR:  

o Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim 
o Miasto Ostrów Wielkopolski  
o Starostwo Powiatu Ostrowskiego 
o Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w 

Przygodziczkach 
o Gmina Przygodzice 

CELE RAJDU: 

 powitanie wiosny połączone z aktywnym wypoczynkiem, 
 popularyzacja rekreacji oraz turystyki rowerowej i pieszej, 
 zacieśnianie więzi pomiędzy turystami oraz nawiązanie nowych 

kontaktów, 

 uczczenie 100 rocznicy wydarzeń związanych z Powstaniem 
Wielkopolskim, 

 realizacja hasła: „Turystyka łączy pokolenia”, 
 propagowanie hasła: Rok 2019 - Rok Młodych „Z PTTK 

wspólnym szlakiem” 

 promocja Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej „Ostrószko”. 

 
 

TERMIN I MIEJSCE: 23 marca 2019 r.  –   
Sala Wiejska w Przygodziczkach 

 
TRASY PIESZE: 
1. Trasa z elementami Geocaching – poszukiwanie skarbów za pomocą GPS. Należy 

posiadać aplikację GPS lub odbiornik GPS z możliwością wpisywania współrzędnych 
Sadowie – Bogufałów – Chynowa – Przygodziczki (sala wiejska) (długość trasy ok. 

10,5 km). Start w sobotę 23 marca z pętli w Sadowiu o godz. 8.50. Dojazd z 
Ostrowa autobusem nr 6 MZK w Ostrowie Wlkp. o godz. 8.29 z przystanku przy ul. 

Głogowskiej. 
2. Wysocko Małe - Dolina Baryczy – Chynowa – Przygodziczki (sala wiejska) 
(długość trasy ok. 10 km). Start w sobotę 23 marca o godz. 8.10 z przystanku przy 

SP w Wysocku Małym. Dojazd z Ostrowa autobusem nr 4 MZK w Ostrowie Wlkp. o 
godz. 7.44 z przystanku przy ul. Głogowskiej. 

3. Przygodzice PKP – Klady - Przygodziczki (sala wiejska) (długość trasy ok. 8 km). 
Start w sobotę 23 marca o godz. 8.45 ze stacji kolejowej w Przygodzicach. Dojazd 

z Ostrowa pociągiem KW w Ostrowie Wlkp. o godz. 8.26  
4. Trasy dowolne 

 
Powrót grup pieszych do Ostrowa wynajętym autobusem przez organizatora za dodatkową 
opłatą (4 zł). Chęć powrotu autobusem należy zgłosić i opłacić przy wpłacie wpisowego  
na rajd. 
 

TRASY ROWEROWE: 
 

1. Ostrów Wielkopolski - Janków Przygodzki – Trzcieliny – Dębnica – Przygodzice – 

Chynowa – Przygodziczki (sala wiejska) (długość trasy ok. 21 km). Start w sobotę 
23 marca o godz. 8:30 z parkingu SP nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej. 

2. Ostrów Wielkopolski – Wysocko Wielkie – Sadowie - Westrza – Strzyżew – 

Kotłów – Przygodziczki (sala wiejska) (długość trasy ok. 25 km). Start w sobotę 23 
marca o godz. 8:30 z parkingu przy Tesco przy ul. Ks. Majorka. 
 

3. Trasy dowolne 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
W imprezie mogą brać udział drużyny oraz osoby indywidualne. Dzieci  
i młodzież do lat 18 tylko pod opieką osoby pełnoletniej. 

 
WPISOWE: 
 

Członkowie PTTK Niezrzeszeni w PTTK 
Dzieci i młodzież 

szkolna 
Dorośli 

Dzieci i młodzież 

szkolna 
Dorośli 

7,00 - zł  10,00 - zł 8,00 - zł  12,00 - zł 
Opiekunowie drużyn oraz niepełnosprawni są zwolnieni z opłat 

 
Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Ostrowie 

Wlkp. ul. Starotargowa 5 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 
do 21 marca 2019 r., skr. poczt. nr 9, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski, 
osobiście w godzinach otwarcia biura lub za pośrednictwem poczty  
/ oryginał dowodu wpłaty wpisowego/ na konto WBK O / Ostrów 
Wielkopolski nr 56 1090 1160 0000 0000 1600 9520. Bliższe 
informacje można uzyskać pod tel./ fax. (0 62) 300 00 74. 
 

Organizatorzy nie zapewniają świadczeń w pełnym wymiarze dla osób zgłaszających się  
i opłacających wpisowe po dniu 21 marca 2019 r. lub bezpośrednio na mecie. 

META RAJDU:  
 

Czynna od godz. 11:00 w Sali Wiejskiej w Przygodziczkach. 
 

http://www.mlodziez.pttk.pl/o-was/z-zycia-pttk/artykuly/429-rok-2019-rok-mlodych-qz-pttk-wspolnym-szlakiemq
http://www.mlodziez.pttk.pl/o-was/z-zycia-pttk/artykuly/429-rok-2019-rok-mlodych-qz-pttk-wspolnym-szlakiemq


W RAMACH WPISOWEGO: 
 znaczek okolicznościowy, 
 odcisk rajdowej pieczątki, 
 ciepła herbata do własnych kubków i turystyczny posiłek  

na mecie rajdu, 

 upominek Prezesa ZO PTTK dla najliczniejszej reprezentacji 
szkoły, 

 nagrody rzeczowe dla zwycięzców w konkursach. 
 

W PROGRAMIE RAJDU: 
 konkurs z nagrodami na najciekawszą Marzannę, 
 konkurs piosenki turystycznej, 
 konkurs wiedzy przyrodniczej i krajoznawczej regionu, 
 wspólna zabawa i serdeczna atmosfera podczas trwania całej 

imprezy. 
 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW: 
 przestrzeganie karty turysty, 
 przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, 
 posiadanie apteczki, 

 przestrzeganie poleceń kierownika trasy i postanowień 
niniejszego regulaminu. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 
Uczestnicy rajdu z opłaconą składką PTTK są objęci ubezpieczeniem NNW, 

pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie. 

Trasy będą prowadzone przez wykwalifikowanych przodowników turystyki pieszej  
i kolarskiej. 

Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą 
winni ich spowodowania. Kierownictwo rajdu może zdyskwalifikować drużynę, 

której członkowie postępują niezgodnie z niniejszym regulaminem. 

W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie uczestnik traci prawo do świadczeń  
i zwrotu wpisowego. 
 

Organ izowany Rajd nie przynosi  dochodów d la  organizatorów,   
impreza odbywa się  na zasadach non prof i t .  

 

DDOO  ZZOOBBAACCZZEENNIIAA  NNAA  SSZZLLAAKKUU  !!  
       

REGULAMIN  

  

MMAARRZZAANNNNAA  22001199  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Projekt dofinansowany przez Powiat Ostrowski i  Gminę Miasto 
Ostrów Wielkopolski .  

                  


