
Oddział PTTK Ochota w Warszawie 

zaprasza na RAJD OCHOTY  

7 października 2017 r. (sobota) 
 

 

 

 Rajd odbywa się w ramach realizacji hasła programowego 

PTTK na rok 2017  „Wisła łączy” na trasie pieszej: Warszawa 

Tarchomin – Jabłonna.  

 

Organizowany jest przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

Impreza jest spotkaniem osób fizycznych, nie ma charakteru komercyjnego. Funkcję 

kierownika rajdu pełni kol. Małgorzata Grudzińska, która także będzie prowadzić 

uczestników.                      

 

CELE RAJDU: poznanie zabytków warszawskiego osiedla Tarchomin i Jabłonny 

oraz walorów przyrodniczych Doliny Wisły, utrwalenie wybranych wiadomości                  

o królowej polskich rzek, kształtowanie szacunku do przyrody, upowszechnianie 

form aktywnego wypoczynku, popularyzacja turystyki pieszej, wytworzenie więzi 

poprzez turystykę, propagowanie zdrowego stylu życia.  

 

PRZEBIEG RAJDU:   

1. Spotkanie grup rajdowych o godzinie 10.00 przed kościołem św. Jakuba przy                  

ul. Mehoffera 4 w Warszawie.  

2. Zwiedzenie zabytków Tarchomina (kościół, zespół dworski – z zewnątrz). Pomniki 

przyrody. 

3. Przejście trasy wałem przeciwpowodziowym (m.in. ścieżka przyrodnicza                           

„Z biegiem Wisły”).  

4. Spacer po parku w Jabłonnie (pomniki przyrody, zabytkowe budowle). 

Do przejścia ok. 7 km. 

Około godz. 14.45 - 15.00 planowane jest przeprowadzenie konkursu i zakończenie 

rajdu.   

 

POWRÓT:   

- autobusem 723 z przystanku Pałac w Jabłonnie o 15.35 (wcześniejszy 14.55, 

następny 16.15) w kierunku Żerania (by dojechać na Ochotę najlepiej przesiąść się na 

przystanku Płochocińska w autobus 186, który dojeżdża do ul. Bitwy Warszawskiej). 

 

 



ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA:  

Zgłoszenia z podaniem nazwy placówki i ilością osób przyjmujemy pocztą 

elektroniczną: poczta@ochota.pttk.pl oraz telefonicznie 781 984 281 - wystarczy 

wysłać wiadomość sms. Uczniowie dokonują wpłat w wysokości 8 zł (będą 

przyjmowane od opiekunów na starcie rajdu). Wpłaty są w całości przeznaczone na 

pokrycie kosztów organizacyjnych. W ich ramach zapewniamy: znaczek rajdowy, 

nagrody dla uczestników konkursu, dyplomy dla szkół oraz dla zainteresowanych 

potwierdzenia przejścia trasy na odznaki: OTP i Turysta Przyrodnik.  

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:  

- odpowiedni ekwipunek (w tym prowiant i napoje), odzież i obuwie dostosowane 

do wędrówki pieszej, długopis oraz dobry humor, 

- przestrzeganie Karty Turysty oraz zasad ochrony przyrody, 

- każda grupa winna posiadać podręczną apteczkę. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

- Dodatkowym ubezpieczeniem są objęci członkowie PTTK (z aktualnie opłaconą 

składką), pozostałym uczestnikom go nie zapewniamy. 

- Za bezpieczeństwo młodzieży odpowiadają opiekunowie grup.  

 

 

 

DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE ! 

  

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Oddziału  http://ochota.pttk.pl/ 
 

 

 

mailto:poczta@ochota.pttk.pl
http://ochota.pttk.pl/

