III Rajd

KARTA TURYSTY

Powitanie Wiosny
w Dąbrowie

Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży,
poznawać swoją ojczyznę.
Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu i Ty
jesteś za nie odpowiedzialny.
Turysta Twój przyjaciel – służ mu radą i pomocą.
Zwiedź to o czym czytałeś – przeczytaj o tym, co masz zwiedzić.
Dopuść naturę do głosu – nie hałasuj.
Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.
Ogień i szkoło źródłem niebezpieczeństw – uważaj.
Alkohol wrogiem turystyki – unikaj go na wycieczce.
Zachowaj ostrożność – Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym.
Turysta wszędzie gościem – pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie.

Fot. Sławomir Kordaczuk

24 marca 2018 r.
PTTK Oddział „Podlasie”
w Siedlcach

Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.
Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji – uśmiechnij się!

Rajd organizowany przy pomocy finansowej
Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Organizatorzy:

Program Rajdu:

Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie

24 marca 2018 r.(sobota)

Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Siedlecki Klub Kolekcjonerów
Koło Terenowe PTTK im. Józefa Mikulskiego
Komandor Rajdu:
Sławomir Kordaczuk, Zastępca Komandora Anna Kirchner
Termin Rajdu:
24.03.2018 r.

Warunki uczestnictwa:
W Rajdzie mogą brać udział członkowie i sympatycy PTTK

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmuje Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach w Centrum
Informacji Turystycznej, ul. Pułaskiego 7
tel. 535 068 593 do dnia 19 marca 2018 r. włącznie
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Wpisowe:
32 zł od osoby członkowie PTTK z opłaconymi składkami
36 zł pozostałe osoby

Świadczenia w ramach wpisowego:
- przejazd autokarem na trasie: Siedlce – Zawady -Majówka (Kopiec marszałka
Józefa Piłsudskiego – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy)– Łosice (prywatne
muzeum W. Kosieradzkiego) – Górki (pozostałości największego browaru
w guberni siedleckiej, kościół z epitafium gen. Teodora Szydłowskiego,
zabytkowa aleja lipowa, cmentarz) – Hruszniew (pałac Broel-Platerów,
fundatorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu) – Ostromęczyn (grodzisko
średniowieczne )-Puczyce (XIX wieczne założenia dworsko-parkowe) –Zaborze
(drewniany młyn wodny nad Toczną) - Dąbrowa (Muzeum Ziemiaństwa
w Dąbrowie-Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach) – Siedlce
- opieka przewodnicka na trasie
- zwiedzanie obiektów na trasie

- Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie: udział w warsztatach tworzenia
palmy wielkanocnej pod kierunkiem Edyty Sak
- posiłek turystyczny (kiełbaska, chleb, musztarda, keczup podczas
ogniska, stół wg tradycji wielkanocnej)
- nagrody w konkursach, pamiątkowe dyplomy, pieczęć rajdowa
- niespodzianki

1000 –

wyjazd na trasę Siedlce – Majówka – Górki – Dąbrowa (autokar
będzie podstawiony o godz. 945)
1030 – 1400 program krajoznawczy (zwiedzanie miejscowości na trasie)
1400 – 1600 warsztaty wykonania palmy wielkanocnej, zwiedzenie
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie,
konkursy: na najładniejszą palmę, krajoznawczy (z wiedzy
o przebytej trasie), piosenki
1600 –
ognisko z pieczeniem kiełbasek, przy ognisku konkurs piosenki
turystycznej
1800 –
ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów
przy wielkanocnym stole
1930 –
wyjazd do Siedlec

Postanowienia końcowe:
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę
2. Obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty
3. Osobom, które nie wezmą udziału w Rajdzie wpisowe nie będzie
zwracane
4. Interpretacja regulaminu należy do Organizatorów
5. Udział w rajdzie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na
wykorzystanie wizerunku uczestników rajdu. Zgoda obejmuje
wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć,
za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym
z prowadzoną działalnością przez PTTK Oddział „Podlasie”
w Siedlcach
6. Osoby, które chcą uczestniczyć w warsztatach robienia palm
wielkanocnych powinni posiadać: gałązki brzozy, wierzby,
bukszpanu, suszone kwiaty, kłosy żyta, pszenicy, sznurek do
związania, wstążkę, bibułę
Barwinek i bazie zapewnia Muzeum
Uwaga: Poza kawą i herbatą organizatorzy nie zapewniają
innych napojów

