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SOSNOWIEC 10 listopada 2016 



  
Organizator Rajdu: 

 
Oddział  PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu. 

 

    Cele Rajdu: 
 

 - upamiętnienie 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę; 
- postępowanie zgodnie z naczelną dewizą PTTK "Przez poznanie kraju do jego 

umiłowania, przez umiłowanie do czynów ofiarnych",  by uczyć młodzież piękna ziemi 

ojczystej, budzić w społeczeństwie umiłowanie kraju, jego historycznego dorobku i  

rozwijać patriotyzm; 

-  zapoznanie uczestników z historią,  kulturą, tradycją miasta i regionu Zagłębia 

Dąbrowskiego; 

- zachęcenie dzieci i młodzież do poznawania Ziemi Ojczystej i promowania Małych 

Ojczyzn, dziedzictwa narodowego; 

- pogłębienie wiedzę o miejscu zamieszkania i walorach krajoznawczo-turystycznych 

regionu; 

- kontynuowanie i upowszechnianie krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowech, 

szkolnych oraz regionalnych;  

- wychowywanie patriotyczne dzieci i młodzież poprzez krajoznawstwo, turystykę oraz 

popularyzację swojej   Małej Ojczyzny; 

- zdobywanie Odznaki: Krajoznawcza Miasta Sosnowca; Siedmiomilowe Buty, Dziecięca 

Odznaka Turystycznej PTTK; Młodzieżowa Odznaki Krajoznawcza PTTK;  

- wspieranie współpracy między szkołami i organizacjami pozarządowymi, organizacjami 

uczniowskimi oraz środowiskiem lokalnym. 

 
       Termin i miejsce Rajdu: 

 

Rajd odbędzie się w czwartek 10 listopada 2016. 
Trasa Rajdu prowadzi ścieżkami turystycznymi w okolicy Trójkąta Trzech Cesarzy. 

    
 

Warunki uczestnictwa: 
 

- zgłoszenie udziału grupy,  

- ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie, 

- szkoły zgłaszające swój udział zapewniają opiekę uczestnikom. 

       

 

 

Przebieg Rajdu:  
 

- uczestnicy spotykają się z przewodnikiem ok. godz. 8.00 w miejscu 

oznaczonym czerwoną kropką na mapie (ul. Mikołajczyka – Szlak Dawnego 

Pogranicza).  

 

Dojazd: Autobusy (35; 935;S) Niwka Kolonia Staszic lub autobus 35 (Niwka Baza). 

- przejście piesze z przewodnikiem wg wyznaczonej trasy do mety  

   Rajdu (Trójkąt Trzech Cesarzy). 

 

- 9.30 Udział w obchodach 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę  (składanie kwiatów, śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku); 

 

 
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, a interpretacja niniejszego 

regulaminu należy do organizatora. 

 

                                                  
Do zobaczenia na mecie Rajdu!          

 

  

 


