
Oddział PTTK Ochota w Warszawie

zaprasza na 

RAJD  OCHOTY
Śladami Powstania Warszawskiego

w sobotę, 27 września 2014 r.,
w 75. rocznicę  utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

Tradycyjnie  RAJD  OCHOTY  przeznaczony  jest  dla  uczniów  szkół  podstawowych
i  gimnazjów. W tym roku w myśl  hasła  Turystyka łączy pokolenia oprócz młodzieży szkolnej
zapraszamy do udziału w rajdzie także osoby w różnym wieku: rodzeństwo, rodziców, dziadków
i  innych  dorosłych  zainteresowanych  tematem.  Tegoroczny  RAJD  OCHOTY jest  odpowiedzią
Oddziału PTTK Ochota na apel Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej o organizowanie obchodów rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego
pod hasłem „My z niego wszyscy...” 

Impreza  jest  spotkaniem  osób  fizycznych,  nie  ma  charakteru  komercyjnego.  Funkcję
kierownika rajdu pełni kol. Małgorzata Grudzińska.

MIEJSCE: Warszawa Śródmieście
CELE  RAJDU:  uczczenie  70.  rocznicy  Powstania  Warszawskiego  i  75.  rocznicy  utworzenia
Polskiego  Państwa  Podziemnego,  poznanie  wybranych  wydarzeń  z  II  wojny  światowej,
w  szczególności  z  okresu  Powstania  Warszawskiego,  upowszechnianie  form  aktywnego
wypoczynku, w tym turystyki i krajoznawstwa (rajd odbywa się w Światowym Dniu Turystyki),
wytworzenie  więzi  i  integracja  międzypokoleniowa poprzez  turystykę,  propagowanie  zdrowego
stylu życia. 

START nastąpi  o godzinie 9.30 ze skweru Batalionu Harcerskiego AK „Wigry” znajdującego się
przed kinem „Muranów” przy ul. Andersa.

TRASA RAJDU:  skwer  przed  kinem Muranów  –  Długa  –  plac  Krasińskich  –  Kilińskiego  –
Podwale  –  plac  Teatralny  –  plac  Piłsudskiego  –  plac  Powstańców Warszawy -  Mazowiecka  –
Bracka – plac Trzech Krzyży – Matejki – do przejścia ok. 5 - 6 km  

PRZEBIEG RAJDU:  Po wspólnym dojściu do  pomnika Powstania Warszawskiego przy placu
Krasińskich grupy otrzymają mapkę i krótki opis trasy z zaznaczonymi miejscami obowiązkowymi
do  zwiedzenia  i  dodatkowymi  –  dla  chętnych.  Ustalone  zostaną  miejsca  i  godziny  spotkań
wszystkich uczestników. Grupy będą mogły odwiedzać wskazane miejsca samodzielnie lub podaną
wyżej trasą z kierownikiem rajdu.

UWAGA: uczestnictwo w rajdzie jest z równoznaczne z wypełnieniem wymagań na odznakę
WOK w stopniu popularnym oraz – dla osób do 12 lat  – na odznakę Śladami Powstania
Warszawskiego w stopniu Mały Powstaniec.



ZAKOŃCZENIE odbędzie się przy pomniku Armii Krajowej i Podziemnego Państwa Polskiego
przy ul. Matejki róg Wiejskiej lub – w przypadku, gdyby odbywały się tam uroczystości związane
z 75. rocznicą powstania Podziemnego Państwa Polskiego – w parku Ujazdowskim. Planowane jest
przeprowadzenie  dla  młodzieży  szkolnej  krótkiego  konkursu  z  nagrodami  w formie:  pytanie  –
odpowiedź.  Wręczenie  dyplomów  dla  szkół  i  rozwiązanie  rajdu  nastąpi  około godz. 15.00
(w  przypadku  wyjątkowo  niesprzyjającej  pogody  możliwe  jest  skrócenie  imprezy,  zostanie  to
ustalone w dniu rajdu).

ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA: Zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną:
poczta@ochota.pttk.pl,  telefonicznie 781 984 281 (można wysłać wiadomość sms) lub osobiście
podczas dyżurów członków zarządu w siedzibie oddziału w poniedziałki 15.09.                     i 22.09.
Uczniowie dokonują wpłat w wysokości 8 zł. Są one w całości przeznaczone na pokrycie kosztów
organizacyjnych i nie będą zwracane w przypadku nieobecności na rajdzie. 
Zapewniamy: 
- dla uczestnika - ucznia:
okolicznościowy  znaczek,  folder  i  pamiątkową  pocztówkę  z  odciskiem  pieczątki  rajdowej,
potwierdzenia przejścia trasy na odznaki: Warszawska Odznaka Krajoznawcza i Śladami Powstania
Warszawskiego, ewentualne nagrody za udział w konkursie,
- dla grupy szkolnej:
materiały rajdowe, dyplomy dla szkół, nagrody dla kilku najaktywniejszych uczestników z każdej
z grup (wybranych przez opiekunów).

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA: 

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

- przestrzeganie Karty Turysty oraz przepisów ruchu drogowego,

- każda grupa winna posiadać podręczną apteczkę,

- ze  względu  na  charakter  imprezy  mile  widziane  będzie  posiadanie  przez  uczestników
zniczy i kwiatów.

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. 
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