PTTK ODDZIAŁ w ZAMOŚCIU
ul. St. Staszica 31, 22-400 Zamość
tel. 84 639 3143, fax. 84 638 5687

e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl

Szanujmy przyrodę i nie niszczmy jej
a jednocześnie podziwiajmy jej urodę.

Hasło: Turystyka łączy
pokolenia

Tym razem będziemy wędrowali po wzgórzach i lasach Roztocza
Środkowego.
Ze wzgórza Senderki (342 m npm) zobaczymy piękne krajobrazy
Roztocza i Puszczy Solskiej.
Pod Senderkami przejdziemy koło tajemniczych jam. Niegdyś
wydobywano tu kamienie na żarna i do młynów.
W jamach teraz mieszkają diabły i nietoperze.
Pnie starych sosen oplecione są bluszczem pospolitym, który
należy do roślin z rodziny żeń - szeń.
Na wielu sosnach zobaczymy domki z numerami, które nie mają
widocznych dziurek, gdyż są to domki dla nietoperzy.
Na trasie wędrówki zobaczymy ciekawe tablice informujące o
otaczającej nas przyrodzie. Zobaczymy tam zegar ptasi.
Dowiemy się jakie ptaki i o której godz. rozpoczynają poranny
śpiew, a kiedy wcale nie śpiewają. Tablice zostały ustawione przez
pracowników Nadleśnictwa Zwierzyniec.
Meta Rajdu będzie się znajdowała na roztoczańskim ruczajem,
który ma wiele nazw ale nazywajmy go Świerzem.

2014 - Rok Michała Pieszki

Zobaczymy na trasie wędrówki....

Senderki
nad Świerzem

31 maja 2014 r.
PTTK Oddział w Zamościu
Miasto Zamość
Nadleśnictwo Zwierzyniec

Rajd jest częściowo dofinansowany przez Miasto Zamość Nr umowy 338/2014
Organizator:

PTTK O/Zamość - Komisja Turystyki Pieszej
Cele Rajdu:
Poznawanie szlaków turystycznych na Roztoczu, poznanie walorów
krajoznawczych, zdobywanie punktów do odznak krajoznawczych i
turystyki kwalifikowanej, popularyzacja odznak krajoznawczych,
propagowanie wiedzy ekologicznej, integracja młodych turystów z
różnych szkół.
Termin i miejsce Rajdu:
Rajd odbędzie się w dniu 31 maja 2014 r. (sobota) bez względu
na pogodę...
Meta Rajdu zlokalizowana będzie w Senderkach nad Świerzem
Warunki uczestnictwa:
W Rajdzie uczestniczą drużyny zgłoszone przez szkoły (1 opiekun
na 10 uczestników). Opiekunowie uczestniczą w Rajdzie bezpłatnie. Listy
zgłoszeń powinni potwierdzić: Dyrektor i Opiekun.
Prosimy również o przesłanie list uczestników na adres
e-mail Oddziału w formie zwykłego tekstu a nie tabeli.
Zapraszamy również turystów indywidualnych, młodzież do lat 18
z opiekunami. Obowiązuje kolejność zgłoszeń i opłaty w terminie. Osoby
niezgłoszone (dot. to również kadry) nie mogą brać udziału w Rajdzie.
Obowiązki uczestników Rajdu:
Podporządkowanie
się
zarządzeniom
Kierownictwa
Rajdu,
przestrzeganie przepisów ppoż., ochrony przyrody i Karty Turysty.
Uczestnicy powinni posiadać apteczkę, odpowiedni ubiór stosowny do
warunków atmosferycznych.
Interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.
Zgłoszenia i opłatę przyjmuje do 23.05.2014 r.
PTTK Oddział w Zamościu ul. Staszica 31, tel. 84 639 31 43
Opłata za organizację Rajdu wynosi - 25 zł
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NW, opiekę kadry PTTK, znaczek
rajdowy, słodkie łakocie, nagrody w konkursach, przejazd autokarem.
W przypadku nie wzięcia udziału w Rajdzie wpisowe nie będzie zwracane.

Program Rajdu:
Przejścia piesze szlakami turystycznymi po Roztoczu
Środkowym, drogami polnymi, leśnymi, po piasku ...
*** Trasa wędrówki pieszej ***
Odjazd autokarów z parkingu przy ul. Partyzantów (PZU)
w Zamościu o godz. 8.30,
od godz. 9.30 przejście piesze trasą:
Stara Huta - Senderki - Meta nad Świerzem - 7 km
- prowadzą: PTP Edward Słoniewski, PTP Tomasz Krupa
W przypadku większej ilości uczestników uruchomimy trasę
dodatkową.
Ognisko turystyczne zapłonie ok. godz. 12-tej
w Senderkach nad Świerzem

W programie przewidujemy tradycyjne konkursy:
postać z bajki o Czerwonym Kapturku, piosenki turystycznej
oraz zręcznościowy (niespodzianka)…
Kierownik Rajdu: PTP Maria Kabaczyńska
Obsługa mety: PTP Marian Buryło

i przew. Małgorzata Sochan-Krupa

Przewidywany powrót do Zamościa ok. godz. 15.30
Organizatorzy życzą wszystkim turystom wspaniałych wrażeń
z wędrówek po Roztoczu i zapraszają na
Rajd „Nocny” z metą w Osuchach
na skraju Puszczy Solskiej

