
                                   
TERMIN I TRASA RAJDU:
Rajd odbędzie się 8 października  2011 r, 
na  terenie  Parku  Krajobrazowego  „Dolina 
Słupi”.  Na  trasach  zobaczymy:  pałac 
elektryczny,  Zamki  Wodne  oraz  największą 
elektrownię wodną na rzece Słupi.

Trasa nr 1 –10 km   [ pkt. OTP-10, TP –20 ]
Trasa nr 2 –6,5 km   [ pkt. OTP-6, TP –17 ]
 

PROGRAM RAJDU:
8:50 – Słupsk; zbiórka uczestników.

9:00 - odjazd autokarów na start.

9:40 – Niepoględzie; wymarsz 
uczestników na trasy.

11:30 – Gałąźnia Mała;  otwarcie mety 
XLIII Rajdu w Nieznane.

12:00 - uroczyste ognisko  z pieczeniem
kiełbasek, oraz konkurs wiedzy 
o PK „Dolina Słupi”.

13:00 – zakończenie Rajdu; odjazd 
autokarów w drogę powrotną

13:40 – planowany przyjazd  do Słupska

                                              Kierownictwo Rajdu

KARTA TURYSTY

I. Turystyka odradza Twe siły, pomaga 
każdemu szczególnie młodzieży 

poznawać swoją Ojczyznę.

II. Przyroda i dorobek kultury 
są własnością całego narodu. 

I Ty jesteś za nie odpowiedzialny.

III. Turysta – Twój przyjaciel, 
służ mu radą i pomocą.

IV. Zwiedź to, o czym czytałeś; 
przeczytaj o tym, co masz zwiedzić.

V. Dopuść naturę do głosu, nie hałasuj.

VI. Zostaw miejsce pobytu w takim 
stanie, w jakim chciałbyś je zastać.

VII. Ogień i szkło – źródłem 
niebezpieczeństw. Uważaj!!!

VIII. Alkohol wrogiem turystyki. 
Unikaj go na wycieczce.

IX. Zachowaj ostrożność, Twoja 
lekkomyślność zagraża Tobie i innym.

X. Turysta – wszędzie gościem. 
Pozostawiaj po sobie dobre 

wspomnienie.

XI. Nie bądź obojętny wobec
niewłaściwego zachowania innych.

XII. Dobry humor pomaga turyście 
w każdej sytuacji - Uśmiechnij się!!!

Więcej w internecie:

www.ktpmikolajek.pl

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze

Klub Turystów Pieszych
“Mikołajek”

o r g a n i z u j e :

XLIII Rajd 
w Nieznane

8 października 2011 r.

Park Krajobrazowy
„Dolina Słupi”



REGULAMIN
XLIII 

RAJDU W NIEZNANE
1968 - 2011

CELE RAJDU:

- Promocja turystycznych, 
   krajoznawczych  i przyrodniczych walorów 
   Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.
- Propagowanie turystyki kwalifikowanej 

jako formy czynnego wypoczynku.
- Zdobywanie odznak: turystyki pieszej, 

regionalnych oraz krajoznawczych.

ORGANIZATOR:

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno - Krajoznawcze

Klub Turystów Pieszych „Mikołajek”
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 1

poczta@mikolajek.slupsk.pttk.pl

WSPÓŁORGANIZATOR:

Dyrekcja Parku Krajobrazowego 
“Dolina Słupi”

KIEROWNICTWO RAJDU:

Komendant Rajdu             - Jacek Grabowski

Sekretariat                         - Michał Nielub

Kierownicy tras                 - Karol Piekac 

                                                   - Piotr Koszutowski

Obsługa imprezy               - Seweryn Falkowski

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W  Rajdzie  mogą  uczestniczyć  turyści 
indywidualni  lub  zorganizowane  drużyny, 
zgłoszone  przez  jednostki  PTTK, 
organizacje  społeczne  i  młodzieżowe, 
instytucje oraz szkoły. Opiekunowie drużyn 
biorą  udział  nieodpłatnie  w  składzie  
1 opiekun  na  10 osób.  Dzieci  i  młodzież  
do  lat 16-tu  może  brać  udział  w  Rajdzie 
jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ:

Zgłoszenia na kartach zgłoszeń przyjmuje 
do  dnia  5.10.2011  roku  Biuro  Zarządu 
Regionalnego  Oddziału  PTTK  w  Słupsku,  
ul.  Szarych  Szeregów  1  –  tel.59/842
-50-12, tel./fax.  59/842-29-02.   Wraz 
ze zgłoszeniem należy wpłacić wpisowe.

Wysokość wpisowego: po terminie:

KTP Mikołajek 4 zł
8 zł

SKKT PTTK 5 zł

Pozostali uczestnicy 7 zł 10 zł

Transport * 13 zł

*  istnieje  możliwość  zorganizowania 
transportu   z  innego  miejsca  jak  Słupsk, 
więcej informacji u Organizatora.

Zgłoszenia  po  terminie  przyjmowane  
będą  jedynie  w  przypadku  wolnych  miejsc 
oraz bez gwarancji zabezpieczenia pełnych 
świadczeń. 

Wymienione wyżej wpisowe można również 
wpłacić na konto numer: 80-1540-1098-
2008-5550-4931-0001  z  dopiskiem 
„W Nieznane”.

PRAWA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy w ramach wpisowego 
otrzymują: 

o pamiątkowy znaczek rajdowy, 
o przygotowane ognisko,
o kiełbaska do pieczenia z chlebem,
o ubezpieczenie NNW, 
o materiały krajoznawcze 

dla opiekunów grup,
o możliwość zdobycia nagród 

w konkursach, 
o transport autokarem*
o odcisk pamiątkowej pieczęci, 
o potwierdzenie punktów na: Odznaki 

Turystyki Pieszej i Krajoznawcze 
oraz Odznakę Turysta Przyrodnik.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy  zobowiązani  są:  stawić  się  
na start w oznaczonym terminie i  czasie, 
przestrzegać postanowień Karty Turysty, 
stosować  się  do zarządzeń  Kierownictwa 
Rajdu,  posiadać  niezbędny  turyście 
pieszemu sprzęt i ekwipunek do wędrówki  
w  każdych  warunkach  atmosferycznych, 
posiadać  dokument  tożsamości  
i  dokument  uprawniający  do  zniżki  
oraz zdobywający odznaki książeczkę OTP. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 
Wpisowe w razie nie zgłoszenia się na Rajd 
nie  podlega  zwrotowi.  Ostateczna 
interpretacja niniejszego regulaminu należy 
wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.


