
 
I. Informacje ogólne: 

 upamiętnienie 1050 rocznica urodzin króla Bolesława Chrobrego;

 upamiętnienie 620 rocznicy udokumentowanych dziejów Dęblina;

 upamiętnienie 550 rocznicy urodzin króla Zygmunta I Starego oraz pierwszego wolnego flisu na Wiśle;

 upamiętnienie 225 rocznicy sformowania 15. Regimentu Pieszego Koronnego oraz urodzin gen. Ignacego Prądzyńskiego;

 upamiętnienie 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki;

 upamiętnienie 180 rocznicy rozpoczęcia budowy twierdzy w Dęblinie;

 upamiętnienie 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego i gen. bryg. Mariusza Zaruskiego;

 upamiętnienie 140 rocznicy otwarcia kolei Nadwiślańskiej;

 upamiętnienie 115 rocznicy urodzin ppłk pil. Jana Hryniewicza;

 upamiętnienie 105 rocznicy śmierci Michała Sochackiego – uczestnika powstań narodowych 1831 1863;

 upamiętnienie 100 rocznicy sformowania „Armii Hallera” oraz urodzin: mjr Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” i mjr pil. Eugeniusza Horbaczewskiego;

 upamiętnienie 85 rocznicy śmierci inż. pil. Stanisława Wigury i kpt. pil Franciszka Żwirki;

 upamiętnienie 75 rocznicy powstania Armii Krajowej oraz śmierci ks. kpt. hm. Stanisława Hładuniaka;

 upamiętnienie 55 rocznicy urodzin generała pil. Andrzeja Błasika – honorowego obywatela Dęblina;
 upamiętnienie 50 rocznicy śmierci płk pil. Jerzego Bajana – zwycięzcy w międzynarodowych zawodach lotniczych Challenge 1934;
 poznanie walorów przyrodniczych Doliny Środkowej Wisły i kulturowych Powiśla Lubelskiego oraz historii Dęblina;

 popularyzacja Roku Rzeki Wisły ᾽2017 oraz questu „Szlakiem dęblińskiej przeszłości”;

 promocja zdrowia po przez upowszechnianie czynnego wypoczynku i zrównoważonego transportu.

II. Informacje ogólne: 
 Rajd odbędzie się w Dęblinie 11.06.2017 r., (w niedzielę) na trasach pieszych:

a) Rynek - Ratusz Miasta Dęblin – Dworzec PKP w Dęblinie (żółtym szlakiem spacerowym) – od Dworca PKP w Dęblinie 

biegnącej nie oznakowaną trasą wg. questu „Szlakiem dęblińskiej przeszłości”; 

b) dowolnej – od Dworca PKP w Dęblinie biegnącej nie oznakowaną trasą wg. questu „Szlakiem dęblińskiej przeszłości”; 
c) Dworzec PKP w Dęblinie – dalej biegnącej nie oznakowaną trasą wg. questu „Szlakiem dęblińskiej przeszłości”; 
d) dowolnej – od głównej bramy do cytadeli Twierdzy Dęblin biegnącej nie oznakowaną trasą po terenie cytadeli (pod opieką 

przewodnika), a po zwiedzeniu cytadeli i przeprawie przez Wisłę PTS-em, dalej prowadzącej do przystani wodnej nad Wisłą; 

 start na trasy: a) i b) nastąpi z przed Ratusza Miasta Dęblin o godz. 8.00;

 start na trasę: c) i końcowe odcinki tras: a) i b) wg. questu „Szlakiem dęblińskiej przeszłości” nastąpi z przed Dworca PKP       

w Dęblinie o godz. 10.30; natomiast start na trasę d) nastąpi o godz. 12.00 z przed bramy do cytadeli, przy ul. Saperów.

III. Warunki uczestnictwa: 
 w Rajdzie można wziąć udział indywidualnie lub zespołowo w drużynach od 3 – 10 osób zgłoszonych przez: instytucje, 

jednostki wojskowe, placówki upowszechniania kultury, przedszkola, organizacje harcerskie i turystyczne, stowarzyszenia, 

szkoły, uczelnie, zakłady pracy, na KARTACH ZGŁOSZENIA potwierdzonych podpisem i pieczęcią  przez  zgłaszające 

osoby prawne lub podpisem przez zgłaszające pełnoletnie osoby fizyczne;

 niepełnoletni i niepełnosprawni mogą wziąć udział w Rajdzie pod opieką osób, które ukończyły 18 lat;

 zgłoszenia  na  Rajd  przyjmują  do  09.06.2017  r.  -  godz.  12.00:  Zarząd  Oddziału  Dęblińskiego  PTT  na  e  -  mail:

<pttdeblin@wp.pl>  i  koniecznie  potwierdzonych  telefonicznie  na  nr  696 399 768  lub  osobiście  w  Ratuszu  Miejskim   

w Dęblinie, ul. Rynek 12, tel. 696399768 od wtorku do piątku w godz. 15.10 – 15.30, w poniedziałek od godz. 15.10 – 16.00. 

IV. Obowiązki uczestników: 
 od  uczestników  Rajdu   wymaga   się   przebycia   wybranej   trasy   w/g   powyższego   Regulaminu,   przestrzegania 

KARTY TURYSTY i KRAJOZNAWCY, przepisów ruchu drogowego i p. poż., posiadanie dowodu tożsamości, 

ubezpieczenia, niezbędnego ekwipunku, odpowiedniego ubioru turystycznego oraz przyborów do pisania (np. długopisu);

 od uczestniczących w Rajdzie harcerek i harcerzy wymaga się przestrzegania PRAWA HARCERSKIEGO.

V. Świadczenia organizatorów: 
 opieka przewodnicka, zwiedzanie miejsc pamięci narodowej i zabytków Dęblina, w tym cytadeli Twierdzy Dęblin;

 potwierdzenie punktów na Odznakę Turystyki Pieszej PTTK i Dęblińską Odznakę Krajoznawczo – Turystyczną O/D PTT;

 udział w konkursie krajoznawczo-turystycznym z nagrodami, przeprawa przez Wisłę Pływającym Transporterem Samobieżnym.

VI. Postanowienia końcowe: 
 KARTY ZGŁOSZENIA można pobrać w Ratuszu Miejskim oraz na stronie internetowej UM w Dęblin <www.deblin.pl>;

 uczestniczący w Rajdzie biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie,

 za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników Rajdu odpowiadają ich opiekunowie wymienieni w KARTACH ZGŁOSZENIA;

 Organizatorzy nie odpowiadają za szkody i wypadki powstałe w czasie trwania Rajdu;

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania fotografii z uczestnikami Rajdu;

 uczestnictwo w Rajdzie jest nieodpłatne.

VII. Kierownictwo Rajdu: 
 Zarząd Oddziału Dęblińskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Augusta Sochackiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE 

ODDZIAŁ DĘBLIŃSKI 

im. Augusta Sochackiego 
w ramach Roku Rzeki Wisły, XXXII Dni Dęblina, VIII Dęblińskich Dni Zrównoważonego Transportu 

organizują 11.06.2017 r. 

XXXVIII Rajd Przyjaciół Dęblina 
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