
 
 
 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.  

 
1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty 

Turysty, zasad dotyczących ochrony przyrody, przepisów 
kodeksu drogowego, przepisów przeciwpożarowych 

2. Młodzież do lat 18-tu uczestniczy w Rajdzie pod opieką 
dorosłych. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy, 
nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
uczestników rajdu osobom trzecim i na odwrót. 
Uczestnictwo odbywa się na własny koszt i ryzyko. 

 
      

Zapraszamy i życzymy miłego wypoczynku 
   Organizatorzy 

 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

      
POLSKIE  TOWARZYSTWO  TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE 

            ODDZIAŁ  W  STARGARDZIE   
73-110  STARGARD  ul. ŁOKIETKA  3a 

 

Rajd Nocny 

 
 

 

17 stycznia 2020 



 
 
 
Celem Rajdu jest:  
- poznanie historii, kultury, zabytków i walorów przyrodniczo – 

krajoznawczych Ziemi Stargardzkiej  
- promocja turystyki, krajoznawstwa i rekreacji 
- towarzyskie spotkanie na szlakach turystycznych 
 
Organizatorzy Rajdu  
- Zarząd Oddziału PTTK w Stargardzie ul. Łokietka 3a 
- Szkoła Podstawowa w Strachocinie 
 
Komitet Organizacyjny Rajdu 
- Andrzej Kaczyński 
- Danuta Świątek 
- Elżbieta Semczak-Kaczmarek 
 
Świadczenia 
- w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:  
a) potwierdzenie punktów do odznak turystyki kwalifikowanej 
b) wklejka – dla osób prowadzących książeczki OTP 
c) breloczek rajdowy 
d) turystyczny posiłek 
 
Warunki uczestnictwa 
- do udziału w Rajdzie zapraszamy wszystkich chętnych:  
grupy szkolne zgłoszone przez opiekunów SKKT, grupy 
szkolne nie będące członami SKKT, osoby indywidualne 
(niezależnie od wieku) 
 
 

 
 
 
Zgłoszenia Uczestników 
 - należy dokonać do dnia 15 stycznia 2020 r.  

w siedzibie Oddziału PTTK: Stargard ul. Łokietka 3a,  
(biuro czynne w środy  w godz. 1700 – 1900). 

W wyjątkowych przypadkach można zgłosić na tel. 606 628 569 
 
- wpisowe wynosi: 
- 6,00 zł członkowie PTTK (z opłaconymi składkami) 
- 7,00 zł pozostali uczestnicy (opiekunowie SKKT zwolnieni są 
z opłaty wpisowego – 1 opiekun na 10 uczestników) 
 

Opiekunowie są zobligowani do opłaty wpisowego w ilości 
zgłoszonych uczestników 

 
Termin, trasa i meta Rajdu:  

Rajd odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r.,  
bez względu na pogodę. 

 
Zbiórka: godz. 18.00 - Stargard Brama Wałowa  
 
Trasa:  ok. 8 km 

Trasa wiedzie od Bramy Wałowej w Stargardzie  
do Szkolnej Ostoi Przyrody w Strachocinie. 

 
Przebieg trasy będzie uwarunkowany pogodą w dniu 

rajdu i wtedy zapadnie decyzja. 
Wpis do książeczki zostanie podany po rajdzie 

 
 


