Oddział PTTK
Łucznik Radom
II Rajd Motorowy
„Zdobywamy odznaki
krajoznawcze”
Poleski Park Narodowy
12-14.07.2019 r.

1. CEL RAJDU





Upowszechnienie krajoznawstwa wśród turystów zmotoryzowanych.
Poznanie historii, kultury i zabytków Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.
Popularyzacja turystycznych rajdów motorowych.
Umożliwienie zdobywania Odznak Turystyki Motorowej.

2. ORGANIZATOR


Oddział PTTK „Łucznik” w Radomiu

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY


Kierownik rajdu: Piotr Zgoda

4. TERMIN I MIEJSCE:
Rajd odbędzie się w dniach 12-14.07.2019 r.

5. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
W imprezie mogą uczestniczyć turyści zmotoryzowani, zrzeszeni i niezrzeszeni w PTTK. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą
elektroniczną na adres e-mail: lucznik@pttk.radom.pl lub telefonicznie Piotr Zgoda 661 702 673 do dnia 05.07.2019 r.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kierownika drużyny oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail), a także składy
osobowe poszczególnych załóg (imię i nazwisko).
Organizator zastrzega sobie wcześniejsze zakończenie zapisów w przypadku przekroczenia limitu osób (dokonaliśmy rezerwacji
20 miejsc w domkach).
Udział w rajdzie to koszt ??zł. Płatne przelewem na konto Nest Banku 55 2530 0008 2039 1049 6708 0001 tytuł przelewu:
„Polesie 2019: imię i nazwisko”.
Koszt będzie zależał od ceny noclegu, podamy go możliwie szybko.

6. ŚWIADCZENIA:





wlepki okolicznościowe,
nocleg w pokojach z łazienkami,
potwierdzenia do MOT oraz odznak krajoznawczych PTTK,
bilety do obiektów kupujemy indywidualnie.

7. PROGRAM IMPREZY:
12.07.2019
- przyjazd do miejsca zakwaterowania: TRWAJĄ PRACE NAD ZNALIEZNIEM BAZY
13.07.2019
11.00

wyjazd na wycieczkę do Poleskie Parku Narodowego (około 50 km):


Załucze Stare – Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny Poleskiego PN



Wytyczno - cmentarz i pomnik Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza z 1939 r.



Ścieżka przyrodnicza „Dąb Dominik” – przejście piesze 3,5km



o

zarastające Jezioro Moszne: torfowisko przejściowe,

o

owadożerne rosiczki,

o

bór bagienny, ols kępkowo-dolinkowy, lasy grądowe, torfianki

Ścieżka przyrodnicza „Czahary” – przejście piesze 6,5km
o

Bagno Bubnów - największe torfowisko PPN,

o

rozlewisko w Zastawiu - miejsce koncentracji żurawi przed odlotami,

o

kwitnące storczyki i gnidosza królewskiego, stanowisko wodniczki
14.07.2019

11.00

wyjazd na wycieczkę (około 100km)


Poleski PN: Ścieżka przyrodnicza „Spławy”
o

Jezioro Łukie - największe jezioro PPN,

o

skrzypy bagienne,

o

brzeziny bagienne, ols kępkowo-dolinkowy, łąki turzycowe,

o

torfowisko przejściowe „Spławy”,

o

prawie 4,5 km drewnianych kładek



Trójstyk granic: Polska, Białoruś, Ukraina – spacer około 4 km



Włodawa, zwiedzania miasta
o

Cerkiew Narodzenia NMP

o

Zespół Synagog: Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW





Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
zasad ochrony przyrody,
karty turysty,
postanowień niniejszego regulaminu oraz zaleceń kierownictwa rajdu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


Rajd jest imprezą non-profit i nie ma charakteru komercyjnego. Impreza organizowana jest na zasadach
samoorganizacji siłami wolontariatu, zgodnie ze statutem PTTK.





Członkowie PTTK z opłaconymi składkami za 2019 rok są ubezpieczeni od NNW, pozostali uczestnicy ubezpieczają się
we własnym zakresie.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników imprezy i przez
nich spowodowane.
Rajd może być odwołany jeśli wystąpią duże opady deszczu lub burze.

IMPREZA UMIESZCZONA W HARMONOGRAMIE IMPREZ MOTOROWYCH 2019 r. KTM ZG PTTK POD NUMEREM 18/19 JAKO
IMPREZA REGIONALNA.

