
INFORMACJE DLA KIEROWNIKÓW DRUŻYN 

UCZESTNICZĄCYCH W RAJDZIE  

W DNIU 27 KWIETNIA 2019 ROKU. 
 

Regulamin konkursu ze znajomości książki „Sprawy Łuki Bakowicza”,  

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

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w jednej kategorii: młodzież szkolna.  

2. W konkursie mogą startować tylko przedstawiciele drużyn liczących min. 5 osób (nie licząc 

opiekunów). 

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), 

 wiedza nt. powstania w oparciu o podręczniki do szkoły podstawowej. 

4. Nagrody rzeczowe otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc. 

5. Do klasyfikacji drużynowej brane będą pod uwagę wyniki pierwszych trzech uczestników 

konkursu: 

 za I miejsce – 10 punktów, 

 za II miejsce – 7 punktów, 

 za III miejsce – 4 punkty. 

6. W przypadku równej liczby punktów, zadecyduje pierwszy popełniony błąd przy rozwiązywaniu 

testu. Jeśli to nie poskutkuje, zostanie przeprowadzona dogrywka w formie ustnej (do pierwszego 

błędu). 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 miejscowości Grzyb (lub 

wcześniej), a dogrywka po sprawdzeniu testów, na kolejnym postoju lub na mecie rajdu. 

8. Opiekunowie drużyn oraz uczestnicy muszą słuchać komunikatów, aby zgłosić się na czas do 

udziału w konkursie. 

9. Uczestnicy rozwiązują test samodzielnie, bez ingerencji opiekunów i innych osób oraz bez użycia 

sprzętu elektronicznego, telefonów, słuchawek, itp. W przeciwnym wypadku uczestnikowi grozi 

dyskwalifikacja. 

 

Konkurs na scenkę teatralną z książki „Sprawy Łuki Bakowicza” 

1. W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie szkół. 

2. W konkursie mogą startować tylko przedstawiciele drużyn liczących min. 5 osób (nie licząc 

opiekunów). 

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

stroje, rekwizyty, ilość osób zaangażowanych w występ, czas występu. 

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

5. Konkurs rozegrany zostanie na jednym z postojów, prawdopodobnie w miejscowości Grzyb. 



Punkty do klasyfikacji drużynowej – jw. 

 

Dodatkowa punktacja 

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 

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, 

 zajęcie miejsca w innym autokarze, niż wskazany przez organizatora.  

 

Klasyfikacja generalna 

1. W klasyfikacji generalnej biorą udział tylko drużyny młodzieżowe (szkolne, harcerskie, itp.). 

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

konkursach, punkty dodatkowe i punkty ujemne.  

3. W przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji generalnej, o zwycięstwie decydować 

będzie większa liczba punktów zdobytych w konkursie wiedzy. 

 

Dodatkowe informacje dla kierowników drużyn. 

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

organizatorów, pobranie znaczków, dyplomów za udział oraz „odhaczenie się”! Na wszelki 

wypadek proszę mieć włączone telefony! 

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

po czym nastąpi przejazd do Kuźnicy Błońskiej, skąd uczestnicy wyruszą na trasę pieszą. 

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

organizatorów. Podczas kolejnych przejazdów należy wsiadać do tego samego, wyznaczonego 

autokaru, aby jego 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 jezdnię. 

5. Proszę zwrócić uwagę młodzieży na konieczność pozostawienia porządku w lesie oraz na całej 

trasie rajdu. 

6. Podczas przejścia drogami polnymi proszę dopilnować, aby młodzież nie wchodziła na pola 

uprawne. 



7. Uczestnicy rajdu powinni respektować uwagi organizatorów, w tym młodzieży z KTK – „2”, 

która wspiera Zarząd Oddziału w przeprowadzeniu imprezy. 

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

celu pojemników. 

9. Wpłaty na rajd będą przyjmowane w siedzibie Oddziału przy ul. Żwirki i Wigury 4, wyłącznie 

w poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. Po upływie tego terminu nie będzie można zapisać się na 

rajd. 

10. Podczas dokonywania wpłat kierownicy drużyn proszeni są o pozostawienie numerów 

telefonów. 

11. Podczas dokonywania wpłat proszę o dostarczenie list uczestników, nazwy drużyny i szkoły. 

12. Proszę pamiętać o pokwitowaniu odbieranych nagród przy ich odbiorze. 

13. 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.  

 

Inne informacje. 

1. Szkoły mogą wystawić więcej niż jedną drużynę. 

2. Uczestnicy konkursów nie mogą „przechodzić” do innej drużyny (przynależność do drużyny 

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

3. W konkursach nie bierze udziału drużyna KTK – „2” z SP nr 1, która występuje w roli 

współorganizatora rajdu. 

Witold Drozd 

http://sieradz.pttk.pl/

