
Oddział PTTK Ochota w Warszawie 

zaprasza w sobotę, 23 września 2017 r. 

na MIĘDZYPOKOLENIOWĄ SZTAFETĘ 

TURYSTYCZNĄ 

Spotkanie na Polu Mokotowskim 

 

 

Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna to ogólnopolska akcja organizowana przez 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zaprasza się do wyruszenia na szlaki: dzieci, 

młodzież szkolną, rodziców, seniorów – całe rodziny, aby wspólnie pokazać, że turystyka jest dla 

wszystkich i wspaniale łączy pokolenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegoroczna Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna odbywająca się na terenie 

warszawskiej dzielnicy Ochota nosi nazwę Spotkanie na Polu Mokotowskim.  

Celem imprezy jest poznanie historii i walorów jednego z najbardziej atrakcyjnych terenów 

rekreacyjnych stolicy, uczczenie patrona parku Pole Mokotowskie, Józefa Piłsudskiego - w roku 

2017, ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Marszałka oraz integracja 

środowisk turystycznych współpracujących z Oddziałem PTTK Ochota.   

 

Podczas Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej będzie prowadzona zbiórka pieniędzy 

do puszek na pomoc uchodźcom z Syrii w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy: 

Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich, Fundacją Pomocy Społecznej „EVA” oraz Urzędem 

Dzielnicy Ochota. Zebrane środki zostaną przekazane do Libanu i będą przeznaczone na pomoc 

medyczną dla uchodźców, którzy trafili tam uciekając przed wojną. 

 

PRZEBIEG IMPREZY: 

1. Godzina 10.00 - spotkanie uczestników Sztafety na skraju parku Pole Mokotowskie u zbiegu 

ulic Wawelskiej i Niepodległości.  



2. Przekazanie zadań do wykonania przygotowanych przez organizatorów oraz mapek pobranych ze 

strony http://www.trino.pttk.pl/images/pdf/mapa/15W16_sciezka_kapuscinskiego.pdf.  

Podczas imprezy oprócz wypełnienia poleceń zawartych w karcie Sztafety chętni będą mogli 

odnaleźć punkty kontrolne i potwierdzić przebycie trasy Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na 

Orientację związanej z Ryszardem Kapuścińskim - pisarzem, który chętnie spacerował po Polu 

Mokotowskim.   

3. Wspólne przejście do obelisku upamiętniającego Józefa Piłsudskiego. Złożenie kwiatów                       

i uczczenie chwilą ciszy patrona parku Pole Mokotowskie. 

4. Samodzielne kontynuowanie przez uczestników realizacji zadań. 

5. Spotkanie z organizatorami przy gmachu Biblioteki Narodowej obok wejścia bocznego                       

w pobliżu Kręgu Megalitycznego. Zwrot wypełnionych kart Sztafety, udział w konkursach. 

5. Podsumowanie i zakończenie imprezy około 14.00–15.00 (w zależności od ilości uczestników 

oraz pogody). 

 

ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Udział w Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej jest bezpłatny. Z uwagi na opisaną powyżej 

zbiórkę środków na rzecz poszkodowanych w Syrii prosimy o datki do puszek.  

Ze względów organizacyjnych grupy obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie. Można go dokonać 

pocztą elektroniczną poczta@ochota.pttk.pl lub telefonicznie 781 984 281 (uwaga: telefon jest 

odbierany jedynie podczas dyżurów członków zarządu Oddziału we wtorki w godzinach 16.00 – 

18.00, w pozostałe dni można wysłać wiadomość sms). W zgłoszeniu należy podać przypuszczalną 

ilość uczestników oraz – w przypadku grup szkolnych – nazwę placówki. Zapewniamy: certyfikaty 

uczestnictwa, drobne nagrody dla uczestników konkursów, dyplomy Oddziału PTTK Ochota dla 

szkół oraz dla zainteresowanych potwierdzenia przebycia trasy na odznaki PTTK.  

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:  

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

i pogody, długopis oraz dobry humor, 

- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, Karty Turysty oraz zasad ochrony przyrody, 

- każda grupa winna posiadać podręczną apteczkę. 

   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna 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 ich opiekunowie. 
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