Komisja Młodzieżowa działająca przy OM PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
ma zaszczyt zaprosić na nowy cykl turystycznych rajdów pieszych pod nazwą

"Wakacje z OM PTTK"
07. 07. 2018 r.

21. 07. 2018 r.

11. 08. 2018 r.

25. 08. 2018 r.

1. Informacje podstawowe:
Rajd I „Szlakiem czerwonym” 07.07.2018 r.
Prowadząca: Dorota Dobrańska
Trasa: Toruń osiedle Czerniewice – czerwony szlak pieszy – osiedle Rudak – most
im. Zawackiej – Toruń pl. Daszyńskiego
Długość trasy: ok. 6 km
Zbiórka: na przystanku MZK linii 11 przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Włocławskiej
o godzinie 10:00 (dojazd również autobusami 19 i 38 do pętli Spacerowa)
Rajd II „Szlakiem zielonym” 21.07.2018 r.
Prowadzący: Patryk Staniszewski
Trasa: Toruń osiedle Leśne – Polana – rezerwat Las Piwnicki – zielony szlak pieszy – Toruń
ul. Watzenrodego / ul. Hubego
Długość trasy: ok. 9 km
Zbiórka: na pętli MZK linii 12 Osiedle Leśne - Polana o godzinie 10:00 (dojazd również
autobusem 31 do przystanku Osiedle Leśna – Polana – kursy oznaczone w rozkładzie)
Rajd III „Szlakiem czarnym” 11.08.2018 r.
Prowadzący: Patryk Staniszewski
Trasa: Toruń ul. Szubińska – czarny szlak pieszy – Mała Nieszawka – wał
przeciwpowodziowy – Zamek Dybowski – Toruń pl. Armii Krajowej
Długość trasy: ok. 7 km
Zbiórka: na pętli MZK linii 10, 29, 36 Szubińska o godzinie 9:45

Rajd IV „Szlakiem czerwonym” 25.08.2018 r.
Prowadząca: Dorota Dobrańska
Trasa: Toruń pl. Rapackiego – Rybaki – Park Miejski – Toruń pl. Skalskiego
Długość trasy: ok. 4 km
Zbiórka: przy BORT obok Łuku Cezara na pl. Rapackiego o godzinie 10:00
2. Ważne informacje:
a) każdy, bez względu na wiek, może wziąć udział w dowolnej ilości rajdów opisanych
powyżej, do uczestnictwa zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież z rodzinami
b) osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdach tylko pod opieką osób pełnoletnich
c) udział w imprezie jest bezpłatny, wymagane jest jednak zgłoszenie uczestnictwa w
sposób opisany w pkt. 3
d) tempo marszu będzie dostosowane do uczestników, należy jednak wziąć pod uwagę
długości poszczególnych tras
3. Zgłoszenia:
a) Opiekunowie grup zorganizowanych proszeni są o przesłanie do piątku poprzedzającego
dany rajd do godziny 18:00 maila na adres komisja.mlodziezowa@gmail.com, w którym
zawrą informację na temat ilości osób zamierzających wziąć udział w wycieczce oraz
jednostce zgłaszającej.
b) Turyści indywidualni nie mają obowiązku zgłaszania uczestnictwa, jednak jest to mile
widziane. Forma zgłoszenia to wiadomość elektroniczna przesłana do piątku poprzedzającego
dany rajd do godziny 18:00 na adres komisja.mlodziezowa@gmail.com
4. Cele:
a) integracja dzieci i rodziców oraz środowiska turystycznego Torunia i okolic
b) nawiązywanie nowych znajomości
c) poznawanie walorów Torunia i najbliższych okolic
d) atrakcyjna forma aktywnego wypoczynku
e) możliwość zbierania punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej
Z turystycznym pozdrowieniem,
Dorota Dobrańska – z-ca przewodniczącego Komisji Młodzieżowej przy OM PTTK
Patryk Staniszewski – przewodniczący Komisji Młodzieżowej przy OM PTTK

