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Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział  w Zamościu               

Miasto Zamość 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Długi Kąt Zakątek Roztocze 

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

 

 
 
 

 

 

Długi Kąt    
na Roztoczu Środkowym 

                  4 października 2014 r. 

 

Regulamin 
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Opis krajoznawczy 
 

 Tym razem będziemy wędrowali przez 2 gminy w dwóch 
powiatach: Gmina Susiec w pow. tomaszowskim oraz Józefów 
w Gminie Józefów. 
  W czasie rajdu będzie nas otaczał las zwany Kaliną . 
W tym lesie są wydmy piaskowe oraz tajemnicze oczka wodne, 
w których mieszkały utopce i inne leśno-bagienne straszydła. 
W dniu 2 lutego 1943 r.  na początku powstania zamojskiego 

walczyli partyzanci z Józefowa z niemieckim wojskiem. 
 Partyzanci AK szli w kierunku miejscowości Róża, gdzie 
partyzanci BCh walczyli z hitlerowcami. Walka ta była 
tragiczna dla partyzantów. 
 
********************************************************************* 

 W czasie Rajdu będziemy zbierać tylko jadalne grzyby - 
nie zbieramy „psich hub” i innych  blaszkowatych oprócz 
rydzów. 

Życzymy obfitych zbiorów. 
 

 

 

mailto:pttk.zamosc@pro.onet.pl
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F115221688696012210345%2Fabout%3Fgl%3Dpl%26hl%3Dpl&ei=28oVVIvYBoOO7QaH64GgCg&usg=AFQjCNFEnMyMH4YPklswtZU1KfOezFgvYA&bvm=bv.75097201,d.bGQ


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, propagowanie wiedzy 
ekologicznej, integracja młodych turystów z różnych szkół, wspólne 
śpiewanie piosenek o Roztoczu... 

 
Termin i miejsce Rajdu:  

Rajd odbędzie się w dn. 4 października 2014 r. (sobota) 

bez  względu na pogodę...rajdowa pogoda jest w trakcie uzgodnień... 
Meta Rajdu zlokalizowana będzie w Długim Kącie gm. Józefów 
                                           GPS  N 50 29.023  E 23 07.720 
                                                                 

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. Zapraszamy również 
turystów indywidualnych, młodzież do lat 18 z opiekunami. Obowiązuje 
kolejność zgłoszeń i wpisowego w terminie. Osoby niezgłoszone (dot. to 
również kadry) nie mogą brać udziału w Rajdzie.  

Zapraszamy również turystów indywidualnych na rowerach...  
 

 
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, kubeczek na napój  i coś do zjedzenia 
oraz koszyk przewiewny na grzyby. 

Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu w czasie Rajdu. 

Interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.  
Zgłoszenia i opłatę do 26.09.2014 r. przyjmuje: 

Oddział PTTK w Zamościu ul. Staszica 31, tel. 84 639 31 43 
Opłata za uczestnictwo w Rajdzie wynosi - 25 zł 

Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń i opłat. 
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NW, opiekę kadry 

PTTK, znaczek rajdowy, napój z owoców, 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 leśnymi, po piasku... 
 

*** Trasa 1 *** 
Odjazd autokarów z parkingu przy ul. Partyzantów (PZU) 

w Zamościu o godz. 8.30 
od godz. 9.30 przejście piesze trasą: Majdan Sopocki - Długi Kąt -10 km  
- prowadzą przodownicy TP: Edward Słoniewski, Adam Jarosz,  
 

*** Trasa 2 *** 

Odjazd autokarów z parkingu przy ul. Partyzantów (PZU) 
w Zamościu o godz. 8.30 
od godz. od 9.30 przejście piesze trasą: Hamernia - Długi Kąt - 10 km  
- prowadzą  PTP: Kazimierz Dziok, PTP Tomasz Krupa 
 Trasa dla dorosłych: PTP Zbigniew Pietrynko, przew. Beata Czuk 
 
************************************************************************************ 

Ognisko turystyczne zapłonie na mecie  
w Długi Kącie 

Program przy ognisku rajdowym: 
- konkurs na Króla i Królową grzybobrania 
Uwaga! Rydze znalezione podczas rajdu należy natychmiast 

pokazać kierownikowi trasy, który je odpowiednio oznaczy i takie 
mogą brać udział w konkursie. Każdy uczestnik może przedstawić 
do 5 szt. najbardziej dorodnych grzybów do oceny.  

- tradycyjny konkurs krajoznawczy... 
- konkurs piosenki  

 
Kierownik Rajdu: przew. Andrzej Dziaduszek 
Obsługa mety: PTP  Marian Buryło,  
                        przew. Małgorzata Sochan-Krupa 
 
                             

Przewidywany powrót do Zamościa 
 ok. godz. 15.30 - 16-tej  

 
Organizatorzy życzą wszystkim turystom wspaniałych wrażeń 

z wędrówek po Roztoczu i zapraszają na 
Rajd "Pieczony Ziemniak” w Szperówce na Roztoczu Zachodnim 


