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Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział w Zamościu 
Miasto Zamość 

 

Regulamin 

 

45 
Rajd „Pieczony Ziemniak” 

z metą  

 

w Kątach II 

na Roztoczu Środkowym 

 

Regulamin 

18 października 2014 r. 

Opis krajoznawczy 

 Trasy prowadzą po terenach  Gmin: Szczebrzeszyn  
oraz Zamość na skraju Roztocza Środkowego i Padołu 
Zamojskiego. 
 Okoliczne lasy wraz z dawną leśniczówką Markowiczyzna  
były terenami polowań Maurycego Zamoyskiego XV Ordynata i 
jego gości w okresie międzywojennym . Często też w leśnych 
ostojach ukrywały się watahy   roztoczańskich wilków. 
 Na początku I wojny światowej w okolicach Kątów II  
i Płoskiego rozegrała się ciężka bitwa  z użyciem artylerii miedzy 
wojskami c.k. austriackimi i rosyjskimi. 
 Świadkami tamtej bitwy są stare buki mające na swojej  
korze ślady kul, okopy oraz cmentarz wojenny pod Płoskiem. 
 

 

mailto:pttk.zamosc@pro.onet.pl


 

 

 

 Cele Rajdu 
- promowanie turystyki pieszej i krajoznawstwa, 
- poznawanie walorów turystycznych oraz historii regionu, 
- zdobywanie odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej, 
- propagowanie wiedzy ekologicznej, 
- integracja młodych turystów z różnych szkół. 
 
 Ogólne warunki uczestnictwa: 
 W Rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły i inne 
placówki oświatowo-wychowawcze, organizacje społeczne, turyści indywidualni. 
Dzieci i młodzież szkolna może brać udział w Rajdzie tylko pod nadzorem osób 
dorosłych osób (nauczycieli, rodziców) odpowiadających za ich zachowanie. 
Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie ubioru i ekwipunku 
turystycznego (dostosowanego do pogody), dokumentu tożsamości, zespołowe 
pokonywanie trasy, przestrzeganie Karty Turysty oraz postanowień niniejszego 
regulaminu a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów. 
 Świadczenia w ramach opłaty przysługują tylko osobom uczestniczącym 
w rajdzie, opłata nie jest zwracana. Opiekunowie grup ponoszą 
odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie 
szkody obciążają sprawców. Uczestnicy biorą udział  na własne ryzyko i 
odpowiedzialność.   
 Organizator nie bierze  odpowiedzialności za wypadki w czasie rajdu  
z winy sprawcy oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób 
trzecich (w tym zagubienia telefonów komórkowych i innych gadżetów). 
 Jeden opiekun na 10 uczestników otrzymuje świadczenia nieodpłatnie 
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w 
przebiegu rajdu oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 
Zgłoszenie uczestnictwa jest równocześnie akceptacją niniejszego regulaminu. 
 Prosimy o dostarczenie na co najmniej 3 dni przed rajdem w formie 
pisemnej i elektronicznej w formie pliku edytowalnego doc, txt (tylko nie w pdf, 
jpg) list uczestników zawierających imię, nazwisko, datę urodzenia, adres 
zamieszkania. Dane te niezbędne są  do polisy ubezpieczeniowej. 
 W ramach opłaty za rajd uczestnicy otrzymują ubezpieczenie  NNW, 
opiekę prowadzących na trasach, przejazd autokarem, znaczek rajdowy, 
możliwość uczestnictwa w konkursach rajdowych, smakowite pieczone 
ziemniaki prosto z ogniska ... 

Opłata za uczestnictwo w Rajdzie wynosi 25 zł 
 Zgłoszenia i opłatę za uczestnictwo przyjmuje Biuro O/PTTK (BORT)  

do dnia 10 października do godz. 11-tej - ilość miejsc ograniczona. 

  

 Program  Rajdu: 

 Wyjazd autokarów z parkingu przy ul. Partyzantów w Zamościu 
punktualnie o godz. 8.30 w dniu 18 października 2014 r. (sobota) 

 Wędrówki piesze: 

Trasa 1 Kąty II - Markowiczyzna - Czarny Wygon  - Kąty II   - 10 km 

Trasa 2 Płoskie III - Kąty II  - 8 km 

Trasa 3 Skaraszów - Markowiczyzna - Kąty II  - 12 km (trasa dla dorosłych   

                                                                                                    i  nordic walking) 
  
 Przy ognisku rajdowym od godz. 13-tej w Kątach II (przy świetlicy) 
odbędą się konkursy: 
 - krajoznawczy, 
 - piosenki turystycznej, 
 - najpiękniejszy bukiet jesieni  (z suszek) 
 - rzeźba w ziemniaku 
 
 Obsługa Rajdu: 
 Kierownik Rajdu:  Tomasz Krupa PTP 
 Obsługa mety:  PTP Marian Buryło, Tadeusz Bulak,  
                                           Małgorzata Sochan-Krupa  przew. 
                             
Trasę 1 prowadzą: Edward Słoniewski PTP, Adam  Jarosz PTP.  
                                   
Trasę 2 prowadzą:  Kazimierz Dziok PTP, Paweł Koman - przewodnik 
 
Trasę 3 prowadzą: Janusz Kapecki PTP, Beata Czuk  przew.                               
 

Planowany powrót do Zamościa ok. godz. 15.30  
 
 

Do spotkania na Rajdzie Mikołajkowym w grudniu z metą  

w Szewni Dolnej na Roztoczu Środkowym 

https://www.google.pl/search?q=nordic+walking&rlz=1C1IRFE_plPL478PL490&espv=2&biw=1440&bih=775&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=9PErVLf4JcKnygPtjIHoBg&ved=0CCYQsAQ

