
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 
O/PTTK w Radzyniu Podlaskim 

Komisja InO Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim 
 

zapraszają na 
 

XXXVI Rajd Kleebergowski 
 

 
 

REGULAMIN 
 

Radzyń Podlaski – Kock – Wola Gułowska – Wola Chomejowa 

3-4 października 2014 r. 



1. TERMIN I MIEJSCE 
Rajd odbędzie się w dniach 3-4 października 2014 r. (piątek-sobota), 

na trasie Radzyń Podlaski – Kock – Wola Gułowska – Wola Chomejowa. 
 

2. ORGANIZATORZY 
• Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim, 

• Komisja InO Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim, 

• Stowarzyszenie „Radzyń”, 

• Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej. 
 

3. SPONSORZY  
• Urząd Marszałkowski w Lublinie, 

• Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, 

• Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim, 

• Zarząd Główny PTTK. 
 

4. CELE IMPREZY 
• uczczenie pamięci bohaterskich żołnierzy SGO „Polesie”, 

• poznanie miejsc związanych z ostatnią bitwą wojny obronnej 1939 r., 

• wstępne przygotowanie do XLIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego 

Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. 
 

5. FORMA I KATEGORIE InO 
TD – uczniowie szkół podstawowych, 1 etap dzienny, 

TM – uczniowie gimnazjów, 1 etap dzienny, 

TJ – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 1 etap dzienny. 
We wszystkich kategoriach obowiązują zespoły dwuosobowe. W rajdzie uczestniczą 

tylko drużyny szkolne. Drużyny bez opiekunów nie będą przyjmowane. 
 

6. MAPY I TEREN 
Mapy czarno-białe, w różnych skalach, częściowo aktualizowane. 

Teren z reguły płaski. 
 

7. ŚWIADCZENIA 
• nocleg w warunkach turystycznych, 

• znaczek okolicznościowy, 

• posiłek turystyczny w drugim dniu rajdu, 



• komplet materiałów startowych, 

• puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe w Imprezie na Orientację, 

• dyplomy i nagrody rzeczowe w konkursach, 

• 2 punkty do Odznaki Imprez na Orientację, 10 punktów do Odznaki 

Turystyki Pieszej, 

• odcisk okolicznościowej pieczęci, 

• przejazd autokarem na trasie Radzyń Podlaski – Kock – Wola 

Gułowska – Wola Chomejowa w piątek 3.10.2014 r. oraz Wola 

Chomejowa – Radzyń Podlaski w sobotę 4.10.2014 r. 
 

8. ZGŁOSZENIA 
Pisemne (na załączonych drukach) do dnia 29 września 2014 r. 

(poniedziałek) na adres: Bogdan Fijałek, ul. Wybickiego 4, 

21-300 Radzyń Podlaski, z jednoczesną wpłatą wpisowego,                          

za pośrednictwem przekazu pocztowego, na w/w adres. 
 

9. WPISOWE 
Dla członków PTTK z opłaconą składką członkowską za 2014 rok 25 zł., 

pozostali 40 zł. Opiekunowie grup młodzieży szkolnej – bezpłatnie. 
 

10. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW 
• ubiór na zmianę, 

• śpiwór i materac lub karimata, 

• miękkie obuwie do chodzenia po szkole, 

• kompas lub busola, zegarki, 

• prowiant na pozostałe posiłki, 

• dobry humor. 
 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
• sędziowanie InO zgodnie z zasadami punktacji Komisji Imprez                    

na Orientację Zarządu Głównego PTTK, 

• wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty 

Turysty, Regulaminu Imprezy oraz zaleceń Organizatorów, 

• osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje 

prawo zwrotu wpisowego, 

• uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 

• ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. 



12. ORIENTACYJNY PROGRAM IMPREZY 
 

3 października 2014 r. (piątek) 
 

12
00

 - 12
30 

- zbiórka uczestników w Radzyniu Podlaskim (parking 

przy pałacu Potockich, od strony dawnego LOK-u) 

12
30 

- przejazd autokarami po miejscach związanych z ostatnią 

bitwą wojny obronnej 1939 r. 

od 18
00 

- zakwaterowanie w Szkole Podstawowej w Woli 

Chomejowej 

19
30 

- konkurs krajoznawczy (tematyka: woj. podlaskie oraz 

wszystkie egzemplarze „Poznaj Swój Kraj” z 2014 r.) 

a także konkurs historyczny „Ostatnia bitwa wojny 

obronnej 1939 r.” 

22
00 

- cisza nocna 

 

4 października 2014 r. (sobota) 
 

8
00

 - konkurs sprawnościowy 

9
00

 - przejazd na start Imprezy na Orientację 

od 12
00

 - posiłek turystyczny  

14
00 

- podsumowanie rajdu, wręczenie pucharów, 

dyplomów i nagród 

15
00

 - przejazd autokarem do Radzynia Podlaskiego (2 kursy) 
 

ZAPRASZAMY!!!



XXXVI Rajd Kleebergowski 
 

Radzyń Podlaski –Kock – Wola Gułowska – Wola Osowińska, 3-4 października 2014 r. 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Kierownik ekipy (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon kontaktowy) 
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podpis 
 

 


