
Trasy rajdowe
Piesza trzydniowa

1. Koncertu f-moll
Antonin PKP – Antonin OW Lido (1,5 km, nocleg, nastêp-
nego dnia przejazd poci¹giem do Ostrzeszowa godz. 
8.39) – Ostrzeszów – Ba³czyna (287 m) – Ostrzeszów – 
spacer po mieœcie (12 km, powrót poci¹giem do 
Antonina, nocleg) – Antonin – pomnik F. Radziwi³³a – 
rezerwat Wydymacz – Antonin (5 km)

Start w pi¹tek 11 wrzeœnia o godz. 16.55 na stacji kolejowej w 
Antoninie. Odjazd z Ostrowa poci¹giem o godz. 16.41.

Piesza dwudniowa
2. Nokturnu Es-dur
Ostrzeszów PKP – Ba³czyna (287 m) – Ostrzeszów – 
spacer po mieœcie (12 km, powrót poci¹giem do 
Antonina, nocleg) – Antonin – pomnik F. Radziwi³³a – 
rezerwat Wydymacz – Antonin(5 km)

Start w sobotê 12 wrzeœnia o godz. 8.39 na stacji kolejowej 
w Ostrzeszowie. Odjazd z Ostrowa poci¹giem o godz. 8.25.

Prosimy o sprawdzenie czasu odjazdu poci¹gów ze 
wzglêdu na planowan¹ we wrzeœniu zmianê rozk³adu jazdy.

Piesze jednodniowe
3. Etiudy c-moll
Ostrów-Zêbców – Janków Przyg. – Trzcieliny – Tarchal-
skie – Kociêba – rez. Wydymacz  – Antonin (20 km). 

Trasa z kijkami dla turystów z odpowiedni¹ kondycj¹.

Start w niedzielê 13 wrzeœnia o godz. 8.00 przy Szkole Podsta-
wowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej.

4. Scherza b-moll
Mikstat – Mikstat-Pustkowie – Helenów – Antonin (11 km, 
szlak zielony)

Start w niedzielê 13 wrzeœnia o godz. 8.30 w Mikstacie na 
Rynku. Odjazd z Ostrowa o godz. 8.00 autobusem organi-
zatora, zbiórka na parkingu przy markecie Kaufland.

5. Ballada g-moll
Tarchalskie – pomnik F. Radziwi³³a – rez. Wydymacz – 
Antonin (8 km)

Start w niedzielê 13 wrzeœnia o godz. 8.30 na przystanku w 
Tarchalskich. Odjazd z Ostrowa o godz. 7.50 autobusem organi-
zatora, zbiórka na parkingu przy markecie Kaufland.

6. Poloneza As-dur

Strugi – staw Piec Dolny – staw Goszczyn – tartak Antonin 
– pomnik F.Radziwi³³a – rez. Wydymacz – Antonin (10 km) 

Start w niedzielê 13 wrzeœnia o godz. 8.30 na parkingu na 
Strugach. Odjazd z Ostrowa o godz. 8.00 autobusem organizatora, 
zbiórka na parkingu przy markecie Kaufland.

7. Sonaty h-moll

Spacerkiem po Antoninie (5 km)

Start w niedzielê 14 wrzeœnia o godz. 8.45 na parkingu ko³o 
pa³acu. Odjazd z Ostrowa o godz. 8.20 autobusem nisko-
pod³ogowym organizatora, zbiórka na parkingu przy markecie 
Kaufland. Trasa dostosowana dla osób niepe³nosprawnych, 
mo¿liwa do przebycia wózkami.

Rowerowa trzydniowa
8. Ostrów Wlkp. – Janków Przygodzki – Trzcieliny – 
Dêbnica – Czarnylas – Ludwików – Antonin (30 km, nocleg) 
– Helenów – Siedlików – Zaj¹czki – rezerwaty Jod³y 
Ostrzeszowskie i Pieczyska – Ostrzeszów – Myje – 
Marydó³ – NiedŸwiedŸ – Bledzianów – Antonin (44 km, 
nocleg) – Ludwików – Kociêba – pomnik F. Radziwi³³a – 
rezerwat Wydymacz  – Antonin (15 km)

Start w pi¹tek 11 wrzeœnia o godz. 15.00 na parkingu przy Szkole 
Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej.

Rowerowa dwudniowa
9. Ostrów Wlkp. – Sadowie – Westrza – Strzy¿ew – rez. 
Niwa – Namys³aki – Grabów nad Prosn¹ – Przedborów – 
Helenów – Antonin (52 km, nocleg) – Ludwików – Kociêba 
– pomnik F. Radziwi³³a – rez. Wydymacz – Antonin (15 km)

Start w sobotê 12 wrzeœnia o godz. 9.00 na parkingu przy 
ul. Wysockiej (stary cmentarz).

Rowerowe jednodniowe
10. Ostrów Wlkp. – Sadowie – Westrza – Strzy¿ew – 
Chynowa – Tarchalskie – Antonin (30 km)

Start w niedzielê 13 wrzeœnia o godz. 9.00 na parkingu przy 
ul. Wysockiej (stary cmentarz).

11. Ostrów Wlkp. – Janków Przygodzki – Trzcieliny – 
Nadstawki – Huta – Dêbnica – Ludwików –  Antonin (27 km)

Start w niedzielê 13 wrzeœnia o godz. 9.00 na parkingu przy 
Urzêdzie Skarbowym (ul. Ch³apowskiego).

Dowolne piesze, rowerowe i konne
po uprzednim zg³oszeniu trasy u organizatora rajdu.

ostrow-wielkopolski.pttk.pl 54
 O

gó
ln

op
ol

sk
i 

R
aj

d 
„J

es
ie

ñ 
C

ho
pi

no
w

sk
a”

A
nt

on
in

 1
1-

13
 w

rz
eœ

ni
a 

20
15 P
TT

K
 O

st
ró

w
 W

ie
lk

op
ol

sk
i

R
EG

U
LA

M
IN



Organizator rajdu
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddzia³ w Ostrowie Wielkopolskim 
przy wspó³udziale:

— Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
— Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
— Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego
— Centrum Kultury w Kaliszu – „Pa³ac Myœliwski” w Antoninie
— Nadleœnictwa Antonin
— Miasta i Gminy Ostrzeszów
— Gminy Przygodzice
— Ko³a PTTK nr 3 przy ZT NSZZP Komendy Pow. Policji

Kierownictwo
Komandor — JÓZEF FIEREK
Sekretarz — KRYSTYNA JAROSIK
Skarbnik — MARIA LEPAKOWSKA
Kierownik tras pieszych — JAROS£AW MAJ, PAWE£ ZDYBEL
Kierownik tras rowerowych — DARIUSZ NOWACKI
Kierownik mety — GRZEGORZ WÊGRZYNEK

Cele rajdu
— upamiêtnienie pobytu Fryderyka Chopina w Antoninie
— rozpowszechnienie walorów turystyczno-krajoznawczych 

po³udniowej Wielkopolski, a w szczególnoœci okolic Ostro-
wa, Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” i Wzgórz 
Ostrzeszowskich

— stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku 
i rekreacji

— realizacja has³a „Turystyka ³¹czy pokolenia”

Uczestnictwo
W rajdzie mog¹ braæ udzia³ dru¿yny zg³oszone przez organizacje 
spo³eczne, zawodowe, szko³y itp., a tak¿e uczestnicy indywidualni. 
Za dru¿ynê uwa¿a siê zespó³ licz¹cy co najmniej 5 osób. M³odzie¿ 
do lat 18 mo¿e uczestniczyæ w rajdzie tylko pod opiek¹ osoby 
doros³ej. Do udzia³u w rajdzie zapraszamy równie¿ niepe³no-
sprawnych oraz rodziny. 
Zg³oszenie uczestnictwa, z podaniem numeru wybranej trasy, 
nale¿y dokonaæ na „karcie uczestnictwa” w biurze Oddzia³u PTTK, 
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Starotargowa 5 (skrytka poczt. 
nr 9, tel., fax 62-736-2817) — osobiœcie w godzinach otwarcia 
biura (od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00–16.00) lub za poœred-
nictwem poczty, równie¿ elektronicznej (pttkostrow@interia.pl).
Cz³onkowie PTTK wpisuj¹ na karcie numer legitymacji 
(legitymacja jest wa¿na z op³acon¹ sk³adk¹ za rok 2015). 
Przy zg³oszeniach korespondencyjnych nale¿y do³¹czyæ potwier-
dzenie dokonania wp³aty wpisowego.

Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane
— na trasy jednodniowe do dnia 10 wrzeœnia
— na trasy wielodniowe do dnia 9 wrzeœnia
Zg³oszenia po terminie nie gwarantuj¹ przyjêcia na wybran¹ trasê 
oraz otrzymania wszystkich œwiadczeñ na mecie rajdu. O przyjêciu 
na trasê decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ, op³acenie wpisowego 
i przekazanie karty zg³oszenia.

Wpisowe
Przy zg³oszeniach korespondencyjnych nale¿y wp³aciæ wpisowe na 
konto Oddzia³u PTTK – BZ WBK SA Oddzia³ w Ostrowie Wlkp., 
nr 56-1090-1160-0000-0000-1600-9520, z dopiskiem „54 Jesieñ 
Chopinowska”. Dowód wp³aty nale¿y okazaæ na starcie. Przy 
zg³oszeniach osobistych wpisowe nale¿y wp³acaæ bezpoœrednio w 
biurze Oddzia³u PTTK.

Wysokoœæ wpisowego

Trasy 1-dniowe 2-dniowe    3-dniowe
z w³asnym  z poœciel¹ z w³asnym z poœciel¹
œpiworem œpiworem

– m³odzie¿ szkolna zrzeszona 
w PTTK, opiekunowie, 
przodownicy, przewodnicy 6,00 18,00 22,00 34,00 44.00
– m³odzie¿ szkolna nie zrzeszona 8,00 22,00 26,00 40,00 48,00
– doroœli cz³onkowie PTTK 10,00 34,00 38,00 52,00 60,00
– inni uczestnicy nie zrzeszeni 
w PTTK   15,00 36,00 40,00 54,00 62,00

Opiekunowie grup m³odzie¿owych s¹ zwolnieni od wpisowego 
(jeden opiekun dla 10-osobowego zespo³u); wnosi jedynie dodat-
kowe op³aty za noclegi w pokojach hotelowych. Jesteœmy partne-
rami programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” i „Karty Du¿ej 
Rodziny 3+”.

Organizator zapewnia
— znaczek rajdowy
— posi³ek turystyczny na trasach wielodniowych (sobota) oraz na 
mecie rajdu
— noclegi na trasach wielodniowych w Oœrodku Wypoczyn-
kowym „Lido” w Antoninie z u¿yciem w³asnych œpiworów  lub 
poœcieli oœrodka
— udzia³ w koncercie
— potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne
— udzia³ w konkursach krajoznawczo-turystycznych z nagrodami 
(oddzielnie konkursy dla najm³odszych)
— udzia³ w konkursie strzeleckim dla przedstawicieli dru¿yn
— udzia³ w oddzielnie nagradzanych konkursach indywidualnych 
na trasach wielodniowych
— bezp³atny dojazd na miejsca startu tras jednodniowych
— bezp³atny powrót do Ostrowa autokarem po koncercie
— ubezpieczenie NNW uczestników bêd¹cych cz³onkami PTTK 
(wa¿ne legitymacje).
Autobusy bêd¹ podstawione na parkingu przy markecie 
„Kaufland”. Wejœcie i wjazd od strony ul. Wojska Polskiego.

Obowi¹zki uczestników
— Przestrzegania „Karty Turysty”
— Posiadania apteczki przez dru¿ynê i udzielania sobie 

wzajemnej pomocy
— Przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, ochronie 

przyrody i zabytków oraz przeciwpo¿arowych
— Respektowania zarz¹dzeñ organizatora

Zakoñczenie rajdu
Meta rajdu bêdzie czynna w Antoninie, w parku ko³o pa³acu 
myœliwskiego, w godzinach od 10.00 do 13.00. Dru¿yny winny 
zg³osiæ siê na mecie w godzinach od 11.30 do 12.30.
O godzinie 13.00 w koœciele Matki Boskiej Ostrobramskiej w 
Antoninie zostanie odprawiona 

msza œw. dla uczestników rajdu
W godzinach od 12.15 do 12.45 istnieje mo¿liwoœæ zwiedzenia 
koœcio³a z przewodnikiem. 
Uroczystoœæ zakoñczenia rajdu nast¹pi o godzinie 14.00, 
a o godzinie 15.00 odbêdzie siê w pa³acu

rajdowy 
————————————

Postanowienia koñcowe
Obowi¹zek ubezpieczenia i zwi¹zane z tym koszty uczestników nie 
bêd¹cych cz³onkami PTTK ponosz¹ uczestnicy lub organizacje 
zg³aszaj¹ce. Odpowiedzialnoœæ za ewentualne szkody wyrz¹-
dzone przez uczestników ponosz¹ winni ich spowodowania lub 
organizacje zg³aszaj¹ce. Kierownictwo rajdu mo¿e zdyskwalifi-
kowaæ dru¿ynê, której cz³onkowie postêpuj¹ niezgodnie z niniej-
szym regulaminem. W przypadku rezygnacji z udzia³u w rajdzie 
uczestnik traci prawo do œwiadczeñ i zwrotu wpisowego. Nagrody 
dla zwyciêzców konkursów bêd¹ wrêczane wy³¹cznie podczas 
uroczystoœci zakoñczenia rajdu, nieodebrane przepadaj¹. 
Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo interpretacji 
regulaminu. Ewentualne w¹tpliwoœci bêd¹ wyjaœnione w 
sekretariacie rajdu lub przez Zarz¹d Oddzia³u PTTK w Ostrowie 
Wielkopolskim w przypadku odwo³ania pisemnego.

Do zobaczenia na trasach rajdu!

koncert chopinowski

Projekt dofinansowany przez Samorz¹d Województwa Wielkopolskiego, 
Powiat Ostrowski i Gminê Miasto Ostrów Wielkopolski.


