
IX. Postanowienia końcowe. 

• Za szkody wyrządzone przez uczestników odpowiada placówka delegująca. 

• Kierownictwo może usunąć osoby nieprzestrzegające zasad Regulaminu 

Rajdu, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa do świadczeń i zwrotu 

kosztów. 

• Młodzież do lat 18 może wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką osoby 

pełnoletniej za zgodą opiekunów prawnych. 

• Za bezpieczeństwo grup odpowiadają opiekunowie! 

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu. 

  

X. Kierownictwo rajdu. 

• Kierownik rajdu: Rafał Rejmer 

• Obsługa rajdu: Aneta Juszczak, Remigiusz Sitek, Katarzyna Mirkowska-

Złotko 

• Przewodnicy: Łukasz Sobol, Marek Kowalik  

              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



I. Cele rajdu. 

 

• Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa regionu radomskiego. 

• Popularyzacja działalności PTSM wśród młodzieży. 

• Upowszechnianie zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania czasu. 

• Popularyzacja życia i twórczości Jana Kochanowskiego. 

• Kształtowanie nawyków samodzielnego zdobywania wiedzy. 

• Kształtowanie odpowiedzialności z środowisko naturalne – upowszechnienie 

założeń 29. Akcji Sprzątanie Świata 2022 pod hasłem „Wszystkie śmieci są 

nasze”. 

• Niwelowanie negatywnych skutków społeczno-emocjonalnych związanych  

z pandemią.  

• Zaangażowanie dzieci i młodzieży w aktywność turystyczną jako formę 

oddziaływania terapeutycznego poprzez kontakt z rówieśnikami i przyrodą. 

 

II. Organizatorzy i wpierający zadanie. 

 

• Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTSM „Ziemia Radomska” w Radomiu. 

• Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

• Gmina Zwoleń. 

• Koło PTSM przy Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług  

w Radomiu. 

 

III. Termin i miejsce rajdu. 

 

• Rajd odbędzie się bez względu na pogodę na wyznaczonej trasie w dniu  

23 września 2022 r. (piątek). 

• Dojazd na start rajdu autokarami – miejsce zbiórki ustalone zostanie  

z opiekunami grup. 

• Rozpoczęcie rajdu w Suchej o godz. 9.00. 

• 9.00-13.00 - przejście z przewodnikami trasy Sucha – Motorzyny – Zwoleń 

(ok. 12 km). W trakcie wędrówki drużynowy test wiedzy i spostrzegawczości. 

• ok. godz. 13.00. na terenie rekreacyjnym nad zalewem w Zwoleniu 

poczęstunek, konkursy o Janie Kochanowskim, konkurs piosenki turystycznej. 

• ok. 14.30 uroczyste podsumowanie rywalizacji, wręczenie nagród  

i podziękowań. 

• 14.30-15.30 - powrót do Radomia wynajętymi autokarami. 

 

IV. Trasa rajdu. 

 

• Sucha – Motorzyny – Zwoleń (ok. 12 km) 

V. Konkursy. 

 

• Konkurs wiedzy o PTSM i spostrzegawczości na trasie. 

• Gra terenowa na podstawie kart questowych dotycząca życia i twórczości Jana 

Kochanowskiego. 

• Konkurs piosenki turystycznej. 

 

VI. Warunki uczestnictwa. 

 

• Zgłoszenia na rajd należy przesyłać na Karcie Uczestnictwa według 

załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2022 r. na 

adres e-mail: ptsmradom@tlen.pl lub do kol. Katarzyny Kamańczyk – pod nr 

telefonu 534-705-370 

• W rajdzie uczestniczą 10-osobowe drużyny (większe grupy po uzgodnieniu  

z kierownictwem) zgłoszone przez szkoły, placówki oświatowe i organizacje 

młodzieżowe pod opieką nauczyciela. 

• Wpisowe w wysokości 15 zł od osoby (12 zł dla członków PTSM) płatne 

wraz ze zgłoszeniem na mecie. Wychowankowie ośrodków szkolno-

wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii opłata 5 zł. 

• Opiekunowie są zwolnieni z odpłatności.  

 

VII. Świadczenia. 

• Ubezpieczenie NNW dla uczestników 

• Obsługa przewodnicka 

• Znaczek rajdowy 

• Nagrody rzeczowe dla drużyn za zajęcie czołowych miejsc w konkursach 

• Pamiątkowe dyplomy dla drużyn i opiekunów 

• Na zakończenie przewidziany jest turystyczny poczęstunek. 

 

VIII. Obowiązki uczestników. 

• Przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

• Wzajemna pomoc i życzliwość. 

• Przestrzeganie zakazu używania alkoholu i środków odurzających  

w czasie trwania rajdu. 

• Przestrzeganie zakazu używania podczas wędrówki urządzeń emitujących 

dźwięk. 

• Posiadanie odpowiedniego stroju turystycznego, apteczki. 

• Bezwzględne przestrzeganie poleceń opiekunów oraz kierownictwa rajdu. 

• Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i zasad poruszania się po lasach. 

• Posiadanie legitymacji szkolnej lub PTSM. 

mailto:ptsmradom@tlen.pl

