
  
  

 

 
   
 

  
  

 

 

  

 

    c/  przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty,  

    d/  przestrzeganie regulaminu rajdu i stosowanie się do poleceń      

                                                                       Kierownictwa Rajdu.   

7. Zasady konkursu;  

  a/ konkurs historyczno-krajoznawczy:  

    "Utracone dziedzictwo". 

               ( każda  szkoła  wystawić może  1 dwuosobowy zespół ) 

    ze względów organizacyjnych odbędzie się on dnia 10 września   

/czwartek)  o godz. 14
30

 w lokalu  PTTK  - ul. Łódzka 29a. 

  b/ projekt znaczka na rajd następny (wpisany w koło) na kartce  A 4 )  

     (tylko motyw graficzny – bez  napisów)  należy dołączyć do zgłoszenia, 

   c/ wygląd grupy,    

  d) liczebność grupy. 
( Uwaga ! można uczestniczyć w rajdzie bez udziału w konkursach).  
     Za brak apteczki lub niewłaściwe zachowanie się  uczestników   

w czasie trwania rajdu  mogą być przyznane punkty ujemne. 

 

  8. Trasy rajdu   

           Rozpoczęcie rajdu 8
50

  przed dworcem PKP w Kaliszu. 

Stąd, po otrzymaniu kart pracy, drużyny wyruszą na trasę Rajdu, 

by dotrzeć do 11
45

 do Regionalnej Pracowni Krajoznawczej przy 

ulicy Łódzkiej 29a w Kaliszu. 

     Szczegółowy opis  biegu  poszczególnych  tras  jest  

przedstawiony  drugiej stronie. / VERTE ! / 

       Drużynom przysługuje  prawo wyboru   trasy spośród   tras 

opracowanych przez Organizatora.   

9. Postanowienia końcowe. 

              Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Uczestnicy 

rajdu ( nie będący członkami PTTK z opłaconą bieżącą składką))  

nie są  ubezpieczeni przez Organizatorów i biorą udział w 

imprezie  na własną  odpowiedzialność. Organizatorzy nie 

odpowiadają również  za  ewentualne szkody poniesione przez  

uczestników w czasie imprezy, oraz  za  ewentualne szkody przez 

nich wyrządzone. Za młodzież szkolną odpowiadają Opiekunowie 

drużyn.  Rozstrzyganie kwestii spornych  leży w gestii 

Kierownictwa Rajdu. 

                                  

                                     ORGANIZATORZY 

  

1.Cele rajdu; 

    a/  zwracanie uwagi na potrzebę ochrony dziedzictwa 

kulturowego, cennych zabytków architektury, lokalnych 

tradycji, dziedzictwa, które ginie, a można je  jeszcze 

uratować  

    b/  promowanie  edukacji regionalnej, 

    c/ wzmacnianie więzi ze swoją „ Małą Ojczyzną” 

     d/ pobudzanie zainteresowania dziejami własnej rodziny, 

    e/ popularyzacja  różnych form turystyki,   

    f/ poznawanie piękna miasta  Kalisza i Ziemi Kaliskiej, 

     g/promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. 

2. Organizatorzy; 

 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze -  

        Kaliski Oddział im. Stanisława Graevego, 

 Urząd Miejski w Kaliszu. 

3. Kierownictwo Rajdu: 

Komandor Rajdu          Danuta Urbaniak  

Kierownicy mety Wacława Maląg 

Punkt OTP  Stefan Szymczak 

                 Łukasz Wolski 

Sekretarz rajdu Anna Urbaniak 

Kier prac. Kraj.  Elzbieta Siarkiewicz 

4.  Uczestnictwo:    

      W  rajdzie uczestniczyć mogą  drużyny  piesze  i rowerowe   

ze  szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych  - 

pod opieką  Nauczyciela  oraz ( poza konkursem)  turyści  

indywidualni . 

 Wpisowe:  5 zł  od uczestnika  ( członkowie PTTK z opłaconą 

składką 3 zł) 

    Opiekunowie drużyn  szkolnych  są  zwolnieni z wpisowego.  

Zgłoszenia oraz  wpisowe  przyjmuje  biuro  Oddziału PTTK 

 w Kaliszu ul. Targowa 2,   do dn. 9 września 2015r. 

5. Organizatorzy zapewniają: 

    a/ okolicznościową plakietkę,   

    b/ Puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału im. Stanisława Graevego 

        Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, 

    c/  nagrody książkowe w konkursach   

    d/ potwierdzenie   punktów   na  odznaki  turystyczne, 

    e/ odcisk okolicznościowej pieczęci 

    f/ ciepły posiłek  

6. Obowiązki uczestników; 

    a/  właściwy ubiór turystyczny (lub  w stylu epoki),    

    b/  posiadanie apteczki przez drużynę, 

 

 

IX RAJD 

„ ŚLADAMI  PRZODKÓW ” 

- towarzyszący XXII Europejskim Dniom  

Dziedzictwa Kulturowego 

 w Kaliszu 

   Data rajdu:12.09.2015 r. /sobota   

                                   Zakończenie: ok. 12
30

 

                                        Regulamin Rajdu:   

   

  



Proponowane trasy: 

 

 

Trasy rajdu „ Śladami Przodków – „Utracone dziedzictwo”  

 

Trasa I „Przez Kaliniec”– Dworzec PKP – ul Dworcowa – Górnośląska – Serbinowska – Młynarska – Barbary i Bogumiła – Młynarska 

– Wąska – Cmentarna – Harcerska – Kopernika – Chopina – Nowy Rynek – Planty – Kanonicka – Grodzka – Plac Jana Pawła 

 - Niecała – Al. Walecznych – Łódzka – Pracownia Krajoznawcza. 

 

Trasa II „Ulicą Wrocławską”  - Dworzec PKP – ul. Górnośląska – Legionów – Staszica – Górnośląska – Rogatka – Śródmiejska – 

Złoty Róg – Śródmiejska – Św. Stanisława – Pl. Franciszkański – Główny Rynek – Mariańska – Pl. św. Józefa – park miejski – przejście 

przez Kanał Bernardyński – Wał Jagielloński – przejście przez tereny sportowe OSIR-u do Pracowni Krajoznawczej.(gdyby było 

zamknięte – Al. Walecznych do ul. Łódzkiej i do Pracowni Krajoznawczej).  

 

Trasa III „Przez Stare Miasto”- Dworzec PKP – Szlak Bursztynowy – Rondo Ptolemeusza – Mieczysława Starego – Mieszka I – 

Bolesława Chrobrego – Bolesława Pobożnego – Gród Piastowski – powrót do ul. Stare Miasto – Wał Piastowski – przejście mostem 

Wojciecha do ul. Sportowej – Łódzka – Pracownia Krajoznawcza. 

 

 

 

Uwaga!  

 

Udział w  poszczególnych konkursach  nie jest obowiązkowy. Jednakże zdobyte punkty liczą się do klasyfikacji generalnej. 

 

 

Uczestnicy będą mieli do wykonania zadania określone w kartach pracy, które otrzymają na starcie. Prosimy zabrać długopis.  

 

 

Konkurs: 

"Utracone dziedzictwo" 

Tematyka konkursu dotyczyć będzie :  wszelkich elementów utraconego dziedzictwa – straty w zasobach dziedzictwa 

kulturowego będących wynikiem wydarzeń wojennych, utratę materialnych źródeł tożsamości spowodowanych zmianami granic 

i przesiedleniami ludności, utraconych cennych zabytków architektury, lokalnych tradycji, zakładów przemysłowych etc. 

 

Literatura, na podstawie której zostały opracowane pytania konkursowe: 

 Sobolewski P., Kaliski kalejdoskop przewodnicki ’09, Kalisz 2010 

 Sobolewski P., Kaliski kalejdoskop przewodnicki ’10, Kalisz 2011  

 Sobolewski P.,Kaliski kalejdoskop przewodnicki ’11,  Kalisz 2012 

 Sobolewski P.,Kaliski kalejdoskop przewodnicki 14,  Kalisz 2015 

 Sobolewski P., Wszystkie drogi prowadzą do … Kalisza, przewodnik turystyczny Kalisz i okolice, Kalisz 2015 

 Kościelniak W., Kalisz. Przewodnik, Kalisz 2002 

 Kronika Kalisza ….. 

 www.stary.kalisz.pl 

 www.kalisz.pl 

 www.info.kalisz.pl 

 www.calisia.pl 

 

(pozycje książkowe są ogólnodostępne, m.in. w Kaliskim Oddziale PTTK, ul. Targowa 2) 


