REGULAMIN

I OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU PIESZYEGO

„SZLAKIEM BITWY NAD BZURĄ 1939
IM. GEN. DYW. TADEUSZA KUTRZEBY”
ORGANIZATOR:




Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach;
7 batalion kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego;
Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej;

PRZY WSPARCIU I POMOCY:





Gminy Piątek;
Miasta Łęczycy;
Miasta Kutna;
Muzeum Regionalnego w Kutnie;

CELE RAJDU:













Kształtowanie postaw pro obronnych uczestników;
Popularyzacja tradycji i historii oręża Wojska Polskiego, a w szczególności propagowanie wiedzy o Bitwie nad Bzurą, wydarzeniu będącym największą bitwą Wojska Polskiego II Rzeczypo spolitej Polskiej podczas wojny obronnej Polski w 1939 roku;
Upamiętnienie bohaterstwa żołnierzy biorących udział w Bitwie nad Bzurą, przypomnienie
postaci, miejsc, walk toczących się wzdłuż rzeki Bzury w okresie od 9 do 22 września 1939r.;
Uczczenie pamięci wszystkich poległych w Kampanii Wrześniowej 1939 roku;
Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki pieszej oraz zdobywanie odznak PTTK;
Kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku;
Integracja środowiska turystyczno – wojskowego w ramach czynnego wypoczynku;
Promocja walorów turystycznych i kulturowych województwa łódzkiego;
Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych, historycznych i kulturowych Regionu Piątku,
Łęczycy i Kutnia, historycznych miejsc, odrębności regionalnej i krajoznawczej.
Doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się mapą oraz orientacji w terenie;
Zdobycie NOWEJ Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK „Szlakiem Bitwy nad Bzurą 1939
im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby” w stopniu brązowym, (wg oddzielnego regulaminu);
Zdobycie punktów do innych odznak krajoznawczych i odznak turystyki kwalifikowanej (wg
oddzielnych regulaminów).

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:


07 września 2019r. (sobota), Piątek, Łęczyca, Tum, Kutno;
WARIANT I – pieszy
 Start uczestników rajdu pieszego w sobotę o godz. 9 30 – ŁĘCZYCA, ul. Kaliska, cmentarz parafialny św. Andrzeja Apostoła, wydzielona kwatera wojenna wydzielona kwatera wojenna żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939r.
 Zakończenie rajdu pieszego o godz. 1300 – TUM, przy pomniku na wydzielonej kwaterze wojennej żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939r., cmentarz parafialny Najświętszej Marii
Panny Królowej i św. Aleksego, powrót do Łęczycy we własnym zakresie.
WARIANT II – z własnym środkiem transportu
 Start uczestników rajdu dla osób posiadających własny środek transportu w sobotę o godz.
8 00 – PIĄTEK, ul. Łowicka, pomnik – Bohaterowie 1939



Zakończenie rajdu o godz. 1500 na placu przed Muzeum Regionalnym w Kutnie – Muzeum Bitwy nad Bzurą przy „Murze Pamięci” na którym umieszczono tablice upamiętniające zmagania polskich żołnierzy w Bitwie nad Bzurą.

TRASA RAJDU:
 Według załączonego planu: Piątek, Łęczyca, Tum, Kutno;
 Trasa piesza: Łęczyca – Tum (6 km ), Kutno (2 km ).

ZWIEDZANIE:
 romańska Archikolegiata w Tumie;
 Muzeum Regionalne w Kutnie – Muzeum Bitwy nad Bzurą;

KIEROWNICTWO RAJDU:




Komandor
Wicekomandor ds. programowych
Wicekomandor ds. organizacyjnych

kol. mł. chor. Marcin Reczycki, tel. +48 605678439;
kol. Ireneusz Cybulski, tel. +48 508155137;
kol. Katarzyna Wielemborek-Szkup,
tel. +48 501649375.

WARUNKI UCZESTNICTWA:








Rajd przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych;
Przyjmowane będą zgłoszenia indywidualne, jak i zgłoszenia drużyn. Młodzież szkolna będzie
przyjmowana na rajd tylko pod opieką nauczycieli lub innych osób dorosłych;
Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną karty zgłoszenia podpisanej przez uczestnika, w przypadku zgłoszenia drużyn zinstytu cjonalizowanych – nazwę zgłaszającego (szkoły, instytucji, klubu, koła, itd.);
Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach: optymistka69@wp.pl
7 batalion kawalerii powietrznej: m.reczycki@ron.mil.pl
Wojskowe Koło PTTK przy 25 BKPow: wojskowekolopttk@wp.pl
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 01.09.2019 roku;
W wyjątkowych sytuacjach, po terminie 01.09.2019r., tylko zgłoszenia telefoniczne.
Od uczestników wymagane jest posiadanie dokumentu tożsamości oraz ubioru, wyposażenia
i obuwia dostosowanego do uprawiania turystyki pieszej.

OPŁATY ZA UDZIAŁ W RAJDZIE:
 dzieci, młodzież szkolna 15 zł.


dorośli 20 zł.
płatność na starcie rajdu, po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa.

ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO:










brązową Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Szlakiem Bitwy nad Bzurą 1939 im. gen. dyw.
Tadeusza Kutrzeby” wraz z legitymacją,
pamiątkowy znaczek rajdowy;
imienny certyfikat zdobycia Geometrycznego Środka Polski (WARIANT II);
materiały informacyjne o 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej;
opis trasy o charakterze krajoznawczym;
materiały krajoznawcze, w tym mapy regionu;
usługę przewodnicką na całej trasie;
opiekę przewodnika, opieka medyczna;
potwierdzenie punktów odznak turystycznych PTTK lub na inne wg indywidualnych potrzeb.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:





W czasie rajdu wszystkich uczestników obowiązują znajomość niniejszego regulaminu, przestrzeganie Karty Turysty, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad bezpieczeństwa oraz przestrzeganie poleceń kierownictwa rajdu;
Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo zmiany programu rajdu i trasy wycieczki z przyczyn
niezależnych od organizatorów;
Uczestnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatorów i biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku
szkody powstałej w mieniu, względnie na osobie uczestnika lub z jego winy;
Ostateczna interpretacja mniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie kierownictwu.

PROGRAM RAJDU:
PIĄTEK
8.00 – 9.00
Pomnik w miejscu zbrodni hitlerowskiej dokonanej we wrześniu 1939r.
wystawiony ku czci zamordowanych wówczas 44 Polaków. Pomnik

Chwały 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty Armii „Poznań”
Geometryczny środek Polski.

ŁĘCZYCA – TUM
9.30 – 13.30
Trasa piesza 6 km. Łęczyca – Tum
ŁĘCZYCA: ul. Kaliska, cmentarz parafialny św. Andrzeja Apostoła, wydzielona kwatera wojenna
żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939r. – Al. Jana Pawła II, tablica pamiątkowa ku czci
nauczycieli zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1945 w ścianie frontowej gmachu
Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej – Pl. Kościuszki, Pomnik Bohaterów Bitwy nad Bzurą
(pomnik ku czci żołnierzy WP, obrońców ziemi łęczyckiej w czasie bitwy nad Bzurą we wrześniu
1939r)– ul. 18 Stycznia, Pomnik w miejscu zbrodni hitlerowskiej dokonanej we wrześniu 1939r.
wystawiony ku czci zamordowanych wówczas 12 Polaków. – Park J. Piłsudskiego – rzeka Bzura,
stare koryto – (szlak pieszy Łęczyca-Tum)
TUM: pierścieniowate grodzisko kasztelańskie – Archikolegiata (romańska Kolegiata z XIw.) –
cmentarz parafialny Najświętszej Marii Panny Królowej i św. Aleksego wydzielona kwatera
wojenna żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939r. Wystawa Wojskowego Centrum
Edukacji Obywatelskiej MON „Bitwa nad Bzurą”

Uroczyste zakończenie rajdu (WARIANT I), wręczenie Odznaki T-K „Szlakiem Bitwy
Nad Bzurą 1939 im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby”

13.30 – 14.00 przejazd do Kutna
KUTNO
14.00 – 15.15
Muzeum Bitwy nad Bzurą, „Mur Pamięci”, na którym umieszcumieszczono tablice upamiętniające zmagania polskich formacji w Bitwie nad Bzurą
Uroczyste zakończenie rajdu (WARIANT II), wręczenie Odznaki T-K „Szlakiem Bitwy
Nad Bzurą 1939 im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby”
Park Wiosny Ludów –

Uwaga: każdy uczestnik zdobędzie brązową odznakę.

15.30 – 16.00
ul. Cmentarna, cmentarz parafialny św. Wawrzyńca wydzielona kwatera wojenna żołnierzy WP
poległych we wrześniu 1939r.
1939r., oraz pomnik i tablica pamiątkowa – Park im. R. Traugutta, PomPomnik ku czci żołnierzy Wojska Polskiego poległych w bitwie nad Bzurą 1939r. – we własnym zakresie Plac Wolności, Pomnik ku czci Bohaterów Września 1939r.

16.00 – 18.30
„45 Święto Róży Kutno 2019”
Park im. R. Traugutta: Plenerowe Targi Różane, Kutnowski Dom Kultury:
Ogólnopolska Wystawa Róż Kutno 2019,
Konkurs na Najpiękniejszą Różę wystawy,
Pl. Piłsudskiego: XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Kwietnik”,
kiermasz ul. Królewska do Placu Wolności.

Powrót we własnym zakresie

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA
I OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU PIESZEGO
„SZLAKIEM BITWY NAD BZURĄ 1939 IM. GEN. DYW. TADEUSZA KUTRZEBY”
1.

2.

3.

4.

5.

Imię i nazwisko
lub nazwa

Adres zamieszkania
lub adres siedziby

Telefon kontaktowy
Data urodzenia
lub ilość uczestników

Z treścią regulaminu zapoznałem się.

………………………………………..
data, podpis uczestnika

6.

Nie ma przeciwwskazań do uprawiania turystyki pieszej.

………………………………………..
data, podpis uczestnika

7.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na potrzeby rajdu

………………………………………..
data, podpis uczestnika

8.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie
mojego wizerunku na potrzeby rajdu
………………………………………..
data, podpis uczestnika

9.

Wariant trasy
(WARIANT I lub WARIANT II )

Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną karty zgłoszenia podpisanej przez uczestnika, w przypadku zgłoszenia drużyn zinstytucjonalizowanych – nazwę zgłaszającego (szkoły, instytucji, klubu, koła, PTTK itd.);
Proszę wysłać na jeden z poniższych adresów:
Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach: optymistka69@wp.pl
7 batalion kawalerii powietrznej: m.reczycki@ron.mil.pl
Wojskowe Koło PTTK przy 25 BKPow: wojskowekolopttk@wp.pl

