
 
 

IV. Uwagi organizacyjne:  
1. Wpisowe na rajd wynosi 5 zł w ramach którego uczestnicy 
otrzymują poczęstunek i mają prawo uczestniczenia w konkursach. 
Wpisowe dla Członków PTTK wynosi 3 zł 
Termin zgłoszenia uczestnictwa do 14 marca 2019 r. w siedzibie 
naszego Oddziału. Zgłoszenia powinny zawierać listę uczestników 
z zaznaczeniem wybranej trasy. 
2. Członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką. są ubezpieczeni 
w ramach legitymacji, pozostali uczestnicy ubezpieczają się 
od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 
Drużyny powinny być zaopatrzone w apteczkę. 
3. Młodzież i dzieci mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką 
dorosłych. 
5. Opiekunowie i uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania 
przepisów dotyczących organizacji wycieczek, przepisów ruchu 
drogowego i zasad zawartych w Karcie Turysty. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu z przyczyn  
od niego niezależnych. 
 
KARTA TURYSTY 
 
1. Turystyka odradza twoje siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży poznawać 
swoją ojczyznę. 
2. Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu – i ty jesteś za nie 
odpowiedzialny. 
3. Turysta twój przyjaciel – służ mu radą i pomocą. 
4. Zwiedź to o czym czytałeś – przeczytaj o tym co masz zwiedzać. 
5. Dopuść naturę do głosu – nie hałasuj. 
6. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim  chciałbyś je zastać. 
7. Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw – uważaj. 
8. Alkohol i narkotyki wrogiem turystyki – unikaj go na wycieczce. 
9. Zachowaj ostrożność twoja lekkomyślność zagraża tobie innym. 
10. Turysta wszędzie gościem – pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie. 
11. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych. 
12. Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji, uśmiechnij się. 
 
Kalendarz im 
 
 
 
 
 
 
dostępny na stronie   www.jooonyyy.pl 

Dodatkowe informacje o imprezach można uzyskać w siedzibie PTTK, oraz na stronie internetowej. 
Zapisy na imprezy w biurze oddziału w Raciborzu 

Polskie Towarzystwo 
 Turystyczno– Krajoznawcze 

Oddział w Raciborzu 

 
 

REGULAMIN 
 

49 RAJDU POWITANIE WIOSNY 

„ MARZANNA 2019 ” 

21.03.2019 

 
 

 
 

 
_________________________________________________________________________________ 

Organizator:  ODDZIAŁ PTTK W RACIBORZU 
47-400 Racibórz, ul. Chopina 16, tel./fax. (32)  415 30 93 

www.raciborz.pttk.pl,   e-mail: poczta@raciborz.pttk.pl 
 

Biuro PTTK czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 16:00 



 
Regulamin 49 Rajdu Powitanie Wiosny „Marzanna 2019” 
 

I. Organizator rajdu: Oddział PTTK w  Raciborzu. 
Impreza dotowana przez Urząd Miasta w Raciborzu. 
Komandor Rajdu: Zygmunt Kobylak 

 
 

II. Cele imprezy: 
1. krzewienie trzeźwego, zdrowego i aktywnego trybu życia, 
2. poznawanie walorów turystyczno– krajoznawczych ziemi raciborskiej, 
3. propagowanie czynnego wypoczynku. 
 
 
 
 
 
 

III.  PROGRAM:  
START:  od 840- zbiórka, pl. Długosza przy fontanna  
 900- wymarsz i wyjazd drużyn na trasy 
Trasy piesze: 

Zwiedzanie Raciborza- stadion OSiR-u 
Trasy dowolne z opiekunem. 

Trasy kolarskie : 
Racibórz- Obora (Arboretum Bramy Morawskiej)- 
Markowice- stadion OSiRu, 
Trasy dowolne (zapewniamy przodownika przy 
wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu trasy) 

META RAJDU: na stadionie OSiR-u. 
od 1100- przyjmowanie drużyn, wydawanie świadczeń i 
poczęstunek. 
1130- powitanie uczestników rajdu 

 
KONKURSY:  

 konkurs na najciekawszą kukłę- marzannę, 
 konkursy sprawnościowo-zręcznościowe. 

ZAKOŃCZENIE RAJDU: 
1230 podsumowanie rajdu, rozdanie nagród i pożegnanie 
uczestników 

 
 
 
 
 

PTTK posiada zezwolenie nr 676 organizatorów i pośredników turystycznych. 
 

Prowadzimy Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego- BORT  
 
 
Oferujemy: 
 

 wycieczki krajowe i zagraniczne dla szkół i zakładów pracy 
 spotkania integracyjne 
 konferencje, bankiety 
 biesiady plenerowe, ogniska 
 wczasy krajowe i zagraniczne  
 pielgrzymki 
 wyjazdy do teatrów, opery, operetki i na spektakle 

muzyczne 
 kolonie, obozy, zielone szkoły 
 ścieżki dydaktyczne 
 obsługę przewodnicką 

 
 
 
 
 
 
 

Zapewniamy kompleksową obsługę proponowanych przez nas imprez; 
 

 bogaty program pobytu 
 noclegi w obiektach o zróżnicowanym standardzie 
 wyżywienie 
 obsługę przewodnicką 
 wynajem autokarów  

 
 
Program dostosujemy również pod zamówienie klienta. 
Termin złożenia zamówienie może mieć wpływ na standard noclegów  
oraz na koszt wycieczki. 
 

 
Zapraszamy do skorzystania z naszych ofert. 

___________________________________________________________ 
 

 


