
INFORMACJE DLA KIEROWNIKÓW DRUŻYN 

UCZESTNICZĄCYCH W RAJDZIE  

W DNIU 21 KWIETNIA 2018 ROKU. 

 

Regulamin konkursu ze znajomości książki „Sprawy Łuki Bakowicza”,  

życiorysu Teodora Goździkiewicza, trasy rajdu oraz wiedzy nt. powstania styczniowego. 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: 

 młodzież szkolna, 

 dorośli. 

2. W konkursie bierze udział jedna osoba z drużyny (pod warunkiem, że drużyna liczy przynajmniej 5 osób, 

nie licząc opiekuna). 

3. Uczestników konkursu obowiązuje: 

 znajomość książki „Sprawy Łuki Bakowicza”, 

 znajomość życiorysu Teodora Goździkiewicza (ze strony „Wikipedii”), 

 znajomość trasy rajdu (z opisu trasy oraz wiedzy zdobytej podczas rajdu), 

 ogólna wiedza nt. powstania w oparciu o podręczniki do szkół podstawowych. 

4. Nagrody rzeczowe w kategorii „młodzież szkolna” otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc. 

5. Nagrodę rzeczową w kategorii „dorośli” otrzyma zdobywca pierwszego miejsca. 

6. W przypadku równej liczby punktów zostanie przeprowadzona dogrywka. W przypadku nierozstrzygnięcia 

konkursu w dogrywce, można będzie przyznać miejsca ex aequo – w takiej sytuacji o kolejności wyboru 

nagrody przez uczestnika indywidualnego zadecyduje losowanie. 

7. Test rozwiązywany będzie na jednym z postojów, prawdopodobnie w Sobiepanach. 

Konkurs na scenkę teatralną z książki „Sprawy Łuki Bakowicza” 

1. Konkurs organizowany jest tylko dla drużyn z kategorii „młodzież szkolna”. 

2. Komisja konkursowa będzie brać pod uwagę m.in. jakość wykonania, zgodność z treścią książki, stroje, 

rekwizyty. 

3. Odegranie scenki nie powinno trwać dłużej niż dwie minuty. 

4. Przyznane zostaną trzy pierwsze miejsca. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony prawdopodobnie przy pomniku pilota E. Kramarskiego. 

Konkurs pieśni patriotycznej 

1. Konkurs przeznaczony jest dla drużyn z kategorii „dorośli”. 

2. Przyznane zostanie tylko pierwsze miejsce. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony prawdopodobnie przy pomniku pilota E. Kramarskiego. 

Klasyfikacja generalna 

1. W klasyfikacji generalnej biorą udział tylko drużyny z kategorii „młodzież szkolna”. 

2. Do klasyfikacji generalnej brane będą pod uwagę wyniki pierwszych trzech miejsc w konkursach wiedzy i 

na scenkę teatralną. 

 za I miejsce – 10 punktów, 

 za II miejsce – 7 punktów, 

 za III miejsce – 4 punkty. 

3. W przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji generalnej o zwycięstwie decyduje liczba punktów z 

konkursów – w pierwszej kolejności konkursu wiedzy, a w drugiej – konkursu na scenkę teatralną. 

Dodatkowa punktacja brana pod uwagę przy klasyfikacji generalnej 

1. Za posiadanie godła lub proporca można zdobyć od 0 do 5 punktów. 

2. Za posiadanie legitymacji PTTK – 1 punkt za każdą legitymację z aktualnie opłaconą składką. 

 



Punkty ujemne przy klasyfikacji generalnej 

1. Drużyny mogą otrzymać punkty ujemne za: 

 brak apteczki – 2 punkty, 

 nieobecność kierownika drużyny na starcie – 2 punkty, 

 zanieczyszczanie środowiska, nieprzestrzeganie zasad ochrony przyrody, brak dyscypliny na trasie 

oraz mecie rajdu – po 1 punkcie za każdy zauważony przez organizatorów przypadek.  

2. Nieobecność kierownika drużyny na starcie.  

3. Zajęcie miejsca w innym autokarze niż wskazany przez organizatora. 

Inne 

1. Szkoły mogą wystawić więcej niż jedną drużynę. 

2. Uczestnicy konkursów nie mogą „przechodzić” w trakcie rajdu do innych drużyn (przynależność do danej 

drużyny musi zostać ustalona przed rajdem i być zgodna z dostarczoną listą uczestników). 

3. W konkursach nie bierze udziału drużyna KTK –„2” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława 

Reymonta w Sieradzu, która występuje w roli współorganizatora Rajdu. 

Dodatkowe informacje dla kierowników drużyn. 

1. Kierownicy drużyn oraz turyści indywidualni proszeni są o zgłoszenie się na starcie do organizatorów, 

pobranie znaczków, dyplomów itp. oraz „odhaczenie się”! Na wszelki wypadek proszę mieć włączone 

telefony i odbierać je! 

2. Rajd rozpocznie się na Placu Wojewódzkim, gdzie załatwione zostaną sprawy organizacyjne, po czym 

nastąpi przejazd do Sędziejowic.  

3. Uczestnicy rajdu zobowiązani są zająć miejsca w autokarach wskazanych przez organizatorów. Podczas 

kolejnych przejazdów należy wsiadać do tego samego, wyznaczonego autokaru tak, aby dysponent miał 

pewność, że nikogo nie brakuje. 

4. Opiekunowie powinni zadbać o bezpieczeństwo uczestników podczas przejazdów oraz podczas wsiadania i 

wysiadania z autokarów, a także przechodzenia przez ulicę. 

5. Szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczestników należy zwrócić podczas dwukrotnego przekraczania 

drogi nr 481 w Sędziejowicach (na początku rajdu, w drodze na cmentarz i po wyjściu z cmentarza). 

6. Trasa rajdu przebiegać będzie w większości drogami asfaltowymi, o małym nasileniu ruchu. Opiekunowie 

powinni dopilnować tego, aby młodzież zajmowała tylko jedną część jezdni. 

7. Proszę zwracać uwagę młodzieży na konieczność pozostawienia porządku w lesie oraz na całej trasie rajdu. 

8. Podczas przejścia proszę dopilnować, aby młodzież nie wchodziła na pola uprawne. 

9. Konkursy na scenkę teatralną i pieśni patriotycznej odbędą się prawdopodobnie podczas postoju przy 

pomniku lotnika E Kramarskiego. Proszę, aby opiekunowie zgłaszali udział grup do komisji konkursowej. 

10. Konkurs wiedzy odbędzie się najprawdopodobniej podczas postoju w Sobiepanach. Opiekunowie powinni 

zadbać o to, aby uczestnicy konkursu posiadali długopisy. Proszę o respektowanie zaleceń komisji 

konkursowej dotyczących m.in. tego, aby uczestnicy rozwiązywali testy samodzielnie. Podczas 

rozwiązywania testu nie można używać telefonów, słuchawek itp. 

11. Niestawienie się uczestnika w wyznaczonym miejscu i o wyznaczonym czasie będzie traktowane jako 

rezygnacja z udziału w konkursie. 

12. Uczestnicy rajdu powinni respektować uwagi organizatorów, w tym młodzieży z drużyny KTK -„2”.  

13. Śmieci, m.in. naczynia jednorazowe po posiłku, należy wrzucać do przeznaczonych do tego celu 

pojemników. 

14. Podczas dokonywania wpłat proszę o dostarczenie zgłoszenia zawierającego: nazwę drużyny, szkoły, 

nazwiska opiekunów, nr telefonu kierownika drużyny oraz listę uczestników. 

15. Proszę pamiętać o pokwitowaniu odbieranych nagród po podsumowania konkursów. 

16. W związku z pojawieniem się strony internetowej Oddziału PTTK w Sieradzu, wszelkich informacji należy 

szukać na tej stronie: http://sieradz.pttk.pl. Znajdą się tam m.in.: regulamin, opis trasy oraz niniejszy 

dokument. Ponadto, ww. dokumenty wręczane będą podczas dokonywania wpłat.  

Witold Drozd 

http://sieradz.pttk.pl/

