
 
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.  
 

1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, 
zasad dotyczących ochrony przyrody, przepisów kodeksu 
drogowego, przepisów przeciwpożarowych 

2. Młodzież do lat 18-tu uczestniczy w Rajdzie pod opieką 
dorosłych. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy, nie 
biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
uczestników rajdu osobom trzecim i na odwrót. 
Uczestnictwo odbywa się na własny koszt i ryzyko. 

 
      

Zapraszamy i życzymy miłego wypoczynku 
   Organizatorzy 

 
Impreza organizowana jest społecznie przez kadrę Oddziału PTTK w 

Stargardzie, przy dofinansowaniu przez Gminę-Miasto Stargard.  
                 

                                   
 
 
 
 
 

 

      
 

POLSKIE  TOWARZYSTWO  TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE 
            ODDZIAŁ  W  STARGARDZIE   

73-110  STARGARD  ul. ŁOKIETKA  3a  

Rajd na 
„Pieczonego Ziemniaka” 

 
19 października 2019 

 



 
Celem Rajdu jest:  
- poznanie historii, kultury, zabytków i walorów przyrodniczo – 

krajoznawczych Ziemi Stargardzkiej  
- promocja turystyki, krajoznawstwa i rekreacji 
- towarzyskie spotkanie na szlakach turystycznych 
 
Organizatorzy Rajdu  
- Oddział PTTK w Stargardzie ul. Łokietka 3a 
 
 
Komitet Organizacyjny Rajdu 
- Andrzej Kaczyński 
- Danuta Świątek 
- Natalia Kur-Olszyna 
 
 
Świadczenia 
- w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:  
a) potwierdzenie punktów do odznak turystyki kwalifikowanej 
b) wklejka – dla osób prowadzących książeczki OTP 
c) nagrody za udział w konkursach  
d) okolicznościowy breloczek 
e) turystyczny posiłek 
 
 
Warunki uczestnictwa 
- do udziału w Rajdzie zapraszamy wszystkich chętnych: grupy 
szkolne zgłoszone przez opiekunów SKKT, grupy szkolne nie 
będące członami SKKT, osoby indywidualne (niezależnie od 
wieku) 
 
 

 
 
Zgłoszenia Uczestników 
 - należy dokonać do dnia 16 października 2019 r.                              
w siedzibie Oddziału PTTK: Stargard ul. Łokietka 3a,  

(biuro czynne w środy  w godz. 1700 – 1900). 
W wyjątkowych przypadkach można zgłosić na tel. 606 628 569 

 
- wpisowe wynosi: 
- 6,00 zł członkowie PTTK (z opłaconymi składkami) 
- 7,00 zł pozostali uczestnicy (opiekunowie SKKT zwolnieni są z 
opłaty wpisowego – 1 opiekun na 10 uczestników) 
 
 
Termin, trasa i meta Rajdu:  

Rajd odbędzie się w dniu 19 października 2019 r.,  
bez względu na pogodę. 

- spotkanie na parkingu przy „Biedronce” na ul. Szczecińskiej 
 o godz. 900 

 
Trasa:  ok. 12 km 
 

Stargard ul. Szczecińska (parking przy „Biedronce”) – 
Pszczelnik – drogi polne – Lipnik – Kunowo 

 
Powrót: 

Autobus nr 35: 
Kunowo - kościół – 14.32     

Bilety MZK 2,10 ulgowe; 4,20 normalne 
 


