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  24 marca  2012 



Regulamin Rajdu Turystycznego 
„„„MMMAAARRRZZZAAANNNNNNAAA   222000111222”””   

 
ORGANIZATOR:  
 Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim 
 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski 
 Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 
 Szkoła Podstawowa w Lewkowie 
 Gimnazjum w Lewkowie 

 
KIEROWNICTWO RAJDU: 
 Komandor – Michał Pawlak 
 Kierownik mety – Krystyna Jarosik 
 Sędziowie –  Katarzyna i Jarosław Maj, Małgorzata i Dariusz 

Nowaccy, Wiesława Szajdak, przedstawiciele 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lewkowie 

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

kontaktów, 
 realizacja hasła: „Rok 2012 rokiem turystyki rowerowej PTTK”. 

 
TERMIN I MIEJSCE:  24 marca  2012 r.  –  Lewków 

 
TRASY PIESZE: 

1. Parczew (żółtym szlakiem pieszym) – Trąba – Bagatela – 
Czekanów - Lewków (ok. 10 km). Start godz. 9:00 z przystanku 
MZK Parczew II (pierwszy przystanek). Dojazd z Ostrowa 
autobusem MZK nr 6 z Placu Bankowego o godz. 8.29. 

2. Ostrów Wielkopolski (niebieskim szlakiem pieszym) – Piaski –
Szczygliczka – Franklinów – Michałków – Lewków (ok. 9 km). 
Start o godz. 9:00 spod siedziby PTTK ul. Starotargowa 5. 

 
Powrót grup pieszych do Ostrowa  wynajętym autobusem przez organizatora za 
dodatkową opłatą (3 zł). Chęć powrotu autobusem należy zgłosić i opłacić przy wpłacie 
wpisowego na rajd. 
 



TRASY ROWEROWE: 
1. Ostrów Wielkopolski – Lewkowiec – Rąbczyn – Raszkówek – 

Szczurawice – Szczury – Słaborowice – Lewków. Start o godz. 
9:00 ul. Limanowskiego  parking przy cmentarzu (ok. 24 km). 

2. Ostrów Wielkopolski – Trąba – Bagatela – Biskupice Ołoboczne – 
Ociąż – Kwiatków – Lewków. Start godz. 9:00 ul. Waryńskiego 
parking przy Intermarche (ok. 20 km). 

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 Nie zrzeszeni w PTTK 
Dzieci 

i młodzież 
szkolna 

Dorośli 
Dzieci 

i młodzież 
szkolna 

Dorośli 

4,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 
Opiekunowie drużyn oraz niepełnosprawni są zwolnieni z opłat 

 
Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Ostrowie 
Wielkopolskim przy ul. Starotargowej 5 w godz. od 10:00 do 16:00, 
do dnia 22 marca 2012 r.  
 

Organizatorzy nie zapewniają świadczeń w pełnym wymiarze 
dla osób zgłaszających się i opłacających wpisowe po dniu 
22 marca lub bezpośrednio na mecie. 
 
META RAJDU:  
 

Czynna od godz. 11:30 w szkole w Lewkowie. 
 
W RAMACH WPISOWEGO: 
 znaczek okolicznościowy, 
 odcisk pamiątkowej pieczątki, 
 ciepła herbata i posiłek na mecie rajdu, 



 puchar 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. 

 
 
 
 

DDOO  ZZOOBBAACCZZEENNIIAA  NNAA  SSZZLLAAKKUU  !! 


