
2018.10.20 (sobota) 

XXII RAJD z cyklu: 

LEKCJE OCHRONY PRZYRODY 

PARK KRAJOBRAZOWY STAWKI 

Święta Anna – Knieja – Zalesice – Przyrów  
Dotacja UM na zadanie z profilaktyki 

Organizator – KTP Oddziału PTTK w Jaworznie. 

Uczestnicy – Indywidualni lub drużyny (drużyny szkolne uczestniczą pod opieką nauczyciela); 
  Opiekun szkolnej drużyny 10-osobowej nie płaci wpisowego. 

Wpisowe –  

 

 

 

Zapisy – do 15 października 2018r. (NIEPRZEKRACZALNY TERMIN) w biurze Oddziału PTTK, 

ul. Grunwaldzka 35; tel. 32 616 39 52, kom. 603 275 115 w godz. 10:00-17:00; 

 Ilość miejsc ograniczona do 100 osób! Decyduje kolejność wpłat przy zapisie! 

 Raiffeisen POLBANK – 83 1750 0012 0000 0000 3864 3991  
 e-mail: jaworzno.pttk@gmail.com, strona internetowa: www.pttk.jaw.pl 

 Opiekun drużyny wraz z wpisowym składa listę uczestników. 

 Na liście opiekun podaje podstawowe dane osobowe uczestników i nr polisy szkolnej. 

 Osoby, których polisa szkolna nie obejmuje, muszą być zgłoszone do ubezpieczenia! 

Świadczenia – Przejazd autokarem, ubezpieczenie, obsługa przodowników na trasie, znaczek rajdowy, 

dyplom dla szkoły; ciepły posiłek turystyczny w Przyrowie. 

Obowiązki uczestników – Odpowiedni ubiór turystyczny, przestrzeganie „Karty Turysty”; 

  Przestrzeganie postanowień organizatorów, każda drużyna posiada apteczkę. 

Przebieg rajdu – 

1/. 7:30 – wyjazd uczestników z parkingu przy galerii „Galena” w Jaworznie, od ul. Rzemieślniczej; 

2/. Przejazd do Aleksandrówki – zwiedzanie Sanktuarium Świętej Anny, przejazd do Kniei; 

3/. Trasa piesza: Knieja – ścieżkami Parku Krajobrazowego Stawki – Zalesice (ok. 8 – 9 km); 

4/. Przejazd do Przyrowa – ciepły posiłek w restauracji „Eden”, zajęcia z profilaktyki; zwiedzanie 
średniowiecznego układu urbanistycznego wioski oraz kościoła pw. Świętego Mikołaja, zakończenie rajdu; 

5/. Powrót do Jaworzna ok. godz. 17:30. 

Uwagi końcowe – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w czasie 

trwania rajdu, wpisowe nie jest zwracane w przypadku nie zgłoszenia się uczestnika na rajdzie, 

rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

 PIESZO-KRAJOZNAWCZO-PRZYRODNICZE RAJDY STATUTOWE  
 EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA INICJATYWA KTP PTTK PRZY 

WSPÓŁPRACY GMINY MIASTA JAWORZNA  
 SERDECZNIE WAS ZAPRASZAMY   

35 zł Dzieci i młodzież – członkowie PTTK 

37 zł Dzieci i młodzież oraz dorośli członkowie PTTK 

40 zł Sympatycy turystyki kwalifikowanej 

45 zł Osoby spoza Jaworzna 


