
                        

REGULAMIN 

Rajdu Pieszego po Ziemi Dobrzyńskiej dla dzieci i młodzieży 
w dniu 19.05.2012r. 

 

1. Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą. 

Komandor rajdu, przodownik Turystyki Pieszej – Ryszard Bartoszewski; przodownik 
Turystyki Pieszej – Paweł Śliwi ński. 

 

Współorganizatorzy: 

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą 

 

Rajd współfinansowany jest z środków województwa kujawsko – pomorskiego. 

2. Cele Rajdu: 

• Zaprezentowanie walorów turystyczno – krajoznawczych regionu. 
• Poznawanie Ziemi Dobrzyńskiej, środowiska przyrodniczego, historii i 

teraźniejszości. 
• Kształtowanie nawyków aktywnego, służącego zdrowiu spędzania wolnego czasu. 
• Propagowanie turystyki, rozwijanie ruchu krajoznawczego u dzieci i młodzieży. 
• Integracja dzieci i młodzieży zamieszkałych na Ziemi Dobrzyńskiej. 
• Zorganizowanie konkursów turystycznych dla dzieci i młodzieży. 

 

3. Termin Rajdu: 

19 maj 2012 r. Zbiórka uczestników o godz. 1000 w Mokowie (Gmina Dobrzyń nad Wisłą) 
przy OSP. Zakończenie rajdu przewidywane jest około godz.1500 w Dobrzyniu nad Wisłą  
przy ul. Zjazd – Przystań Żeglarska. 

4. Trasa Rajdu: 

Mokowo – Mokówko – Łagiewniki – Chalin – Ruszkowo – Michałkowo – Lenie Wielkie – 
Kamienica – Dobrzyń nad Wisłą. Długość trasy ok. 15 km. 



5. Warunki uczestnictwa: 

Zgłoszenia drużyny należy dokonać w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, 
ul.Szkolna2 w Dobrzyniu nad Wisłą, fax. 54 253 05 41, e-mail: poczta@sgzd.com, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2012 r. do godz. 1300. 

W Rajdzie udział biorą dzieci i młodzież zamieszkała na Ziemi Dobrzyńskiej, w wieku od 6 
lat do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku osób niepełnosprawnych, do 
ukończenia 21 roku życia. W Rajdzie udział wezmą grupy 10 – osobowe wraz z opiekunem. 

Uczestników Rajdu obowiązuje Regulamin Rajdu i Karta Turysty.  
W czasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, za 
zachowanie uczestników i ich bezpieczeństwo odpowiedzialni są opiekunowie i/lub 
kierownicy grup w ilości 1 opiekun na 10 uczestników. Rajd odbędzie się bez względu na 
pogodę. 

 

6. Świadczenia organizatorów: 

• przewodnictwo na trasie, 
• ulotka rajdowa, 
• odcisk pieczęci rajdowej, 
• pamiątkowy znaczek dla uczestników, 
• potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne, 
• posiłek turystyczny. 

 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy rajdu wynikającej z ewentualnych 
trudnych warunków środowiskowo-atmosferycznych, a ostateczna interpretacja regulaminu 
należy do komandora rajdu.  

 

Zapraszamy do udziału ORGANIZATORZY 

 


