POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
REGIONALNY ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI
im. Stefana Kaczmarka w Szczecin,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10
tel. / faks 91 / 434-56-24
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl
www: ros.pttk.pl

Regulamin

3 Rajdu im.
Bogusława Wiśniewskiego
28 maja 2022 r. (sobota)

Turysto pamiętaj!!!
➢ Nie dewastujmy urządzeń turystycznych, bo być może jutro ktoś z naszej
rodziny nie będzie miał, gdzie odpocząć.
➢ Nie niszczmy drzew, krzewów i runa - dajmy szansę poznać naszą przyrodę dzieciom
i wnukom.
➢ Nie wjeżdżajmy samochodem do lasu - uwierzmy w możliwości swoich nóg.
➢ Nie śmiećmy, aby potem nie narzekać, że żyjemy w brudnym środowisku.
➢ Mając psa na smyczy, dbamy o jego bezpieczeństwo i bezpieczeństwo otoczenia.
➢ Nie płoszmy zwierzyny - las to w końcu jej dom, my jesteśmy tylko gośćmi.

Meta: Polana Biała
(polana znajduje się za
Leśniczówką Białą
przy ul. Miodowej)
Meta czynna od godz. 12.00

•
•
•
•
•

Organizatorzy:
Komandor Rajdu: Roman Przybyłowicz
Obsługa mety: Małgorzata Mania, Małgorzata Lewandowska, Sabina
Byczyńska
Projekt znaczka turystycznego: Agnieszka Korenkiewicz
Konferansjer mety: Józef Smolański
Regulamin rajdu: Janusz Wesołek
Zgłoszenie udziału:

Zgłoszenia przyjmuje biuro PTTK ROS do dnia 20.05.2022 r.,
od wtorku do piątku, w godzinach od 14.00 do 17.00.
Zgłoszenie obejmuje imienną listę uczestników!!!
Ilość miejsc ograniczona, możliwość przesunięcia na inne trasy.

•
•
•

Wpisowe:
członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką – 5 zł
opiekunowie grup szkolnych – bezpłatnie (1 na 10 podopiecznych)
pozostali uczestnicy – 7 zł

Opłatę można uiścić w siedzibie PTTK ROS lub wpłacając na konto
(z dopiskiem „Rajd Bogusława Wiśniewskiego”)
PEKAO S.A. I O/Szczecin 03124038131111000043756810,
z jednoczesnym powiadomieniem telefonicznym tel. 914345624.
Dokonanie opłaty po 20.05.2022 r. nie zapewnia wszystkich świadczeń.








Świadczenia
znaczek pamiątkowy (button),
posiłek turystyczny,
odcisk okolicznościowej pieczęci,
punkty na odznaki turystyki kwalifikowanej,
upominki dla zwycięzców konkursów,
opieka przodowników turystyki kwalifikowanej.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1. przestrzegania regulaminu rajdu
2. przestrzegania Karty Turysty
3. przestrzegania Kodeksu Drogowego
4. przestrzegania przepisów ppoż.
5. przestrzegania przepisów o ochronie przyrody
UWAGA!!! Członkowie PTTK są ubezpieczeni, pozostali uczestnicy
ubezpieczają się we własnym zakresie!
Konkursy na mecie
Nazwa konkursu
Prowadzący
Piosenki turystycznej
Józef Smolański
Hula - hop
Irena Grapsztunowicz
Fotograficzny
Wiesława Borkowska, Janusz Wesołek
Łowienie rybek
Ewa, Ryszard Polescy
Rzut dętką
STKKol. „88”
Niespodzianka
Irena Kozibura

Konkursy przeprowadzane będą w godzinach od 12.30 do 13.30,
ogłoszenie wyników około godz. 13.45.
Trasy rowerowe
Trasa 1 - Start: J. Słoneczne (Rondo Gierosa) - godz. 9:00
J. Słoneczne (Rondo Gierosa) - Stobno - Będargowo - Warnik - Ladenthin
- Schwennenz - Neu Grambow - Linken - Lubieszyn - Dobra Wołczkowo - Polana Biała (ok. 40 km + powrót)
Prowadzi STKKol. „88”
Trasa 2 – Start: J. Słoneczne (Rondo Gierosa) - godz. 9:30
J. Słoneczne (Rondo Gierosa) – Mierzyn - Stobno –
Dołuje – Lubieszyn – Dobra – Grzepnica –
Bartoszewo – Pilchowo – Polana Sportowa – Polana
Biała (ok. 35 km + powrót)
Prowadzi SKTK „Neptun”
Trasa 3 – Dowolna (według regulaminu Kolarskiej
Odznaki Turystycznej)

Trasy piesze
Przyjacielu BOGDANIE
Trasa 1 - Start: Pomnik Czynu Polaków godz. 10.30
Pomnik Czynu Polaków - Park Jana
Kasprowicza - pętla tramwajowa "Las
Arkoński" - ruiny wieży Quistorpa - jezioro
Goplana - Polana Biała (6 km)
Prowadzący: Piotr Mojzykiewicz
Trasa 2 - Start: pętla tramwajowa Głębokie - godz. 10.00
Pętla tramwajowa Głębokie - Jezioro Głębokie - dęby Brytyjczycy - buk
Upiór - leśniczówka Owczary - Pilchowo - szlak czarny - Jasmundzka
Struga - Polana Biała (9 km)
Prowadzący: Janusz Wesołek
Trasa 3 - Start: pętla autobusowa Podbórz –
godz. 10.00
Pętla autobusowa Podbórz - pomnik sportowców
poległych w I wojnie światowej - dąb Bogusława
X - szlak niebieski - most Wilhelma Meyera szlak niebieski - Polana Harcerska - Droga
Siedmiu Młynów - Polana Biała (9 km)
Prowadzący Mirosław Dudziński
Trasa 4 - Dowolna według regulaminu OTP

Twoje życiowe motto to wędrowanie,
czy to śnieg, czy deszczu padanie,
ruszałeś na szlaku dreptanie,
wielu z nas do tego przekonałeś,
do wędrówki za sobą porwałeś.
Kiedyś, kiedyś w Klubie Nad Odrą,
roztoczyłeś swą myśl modrą,
bawmy się z uśmiechem i wesoło,
ale wędrujmy też przez lasy w około.
Tak przez Twoje silne zapatrywanie,
51 lat temu powstał Klub PTTK WKRZANIE.
Wiele lat z nami spacery i wędrowanie,
trochę Cię znudziły i zacząłeś nowe zadanie.
To wszystko była zachodnia strona miasta,
a po wschodniej wielka Puszcza się rozrasta,
czas po niej powędrować z KOMPASEM,
bo można pogubić się wędrując czasem.
Twoja szczególna inicjatywa,
tam też nowych ludzi porywa,
i ten klub turystyczny Kompas się nazywa.
Roman Przybyłowicz

