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IV  RAJD  PIESZY  Z  CYKLU  

 „Poznaj z nami nasze miasto  

  

    

- Śladami Świętego Maksymiliana 
Patrona Pabianic” 

 

Pabianice, dnia 20 października 2018 r.  



 

I. Organizatorzy:  

� Urząd Miejski w Pabianicach.  
� Koło Krajoznawcze PTTK w Pabianicach.  

II. Cele rajdu:  

� Pokazanie uczestnikom miejsc związanych z pobytem św. Maksymiliana                 
w naszym mieście.  

� Aktywne spędzanie wolnego czasu.  

III. Kierownictwo rajdu:   

� Komandor           –    podinsp. Mariusz Poluchowicz  
� Wicekomandor ds. trasy   –    Jolanta Łacwik – Becht  

IV. Termin i miejsce rajdu:      sobota 20 października  2018 r.  

� START: – kościół św. Mateusza w Pabianicach.  

godz. 10.00 – 10.30  zwiedzanie kościoła św. Mateusza. 

godz. 10.30 – 12.30  przejście trasy rajdu ulicami miasta. 

� META:  sanktuarium św. Maksymiliana w Pabianicach. 
 

godz.  12.30 –  12.45  dotarcie do mety 

godz. 13.00 – 14.00 zakończenie i podsumowanie cyklu czterech rajdów  

          oraz wręczenie nagród   

V. Warunki uczestnictwa:  

W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny szkolne, rodzinne i innych instytucji 
oraz osoby indywidualne. Dzieci i młodzież niepełnoletnia uczestniczą pod 
opieką osób dorosłych. Należy wpłacić wpisowe w wysokości 7.00 zł od osoby  
oraz zgłosić chęć uczestnictwa.  

Zapisy do 12 października 2018 r. przyjmuje biuro PTTK w Pabianicach  
ul. Traugutta 2 (wejście od Zamkowej) czynne pn. – pt. w godz. 10.00 – 17.00.  

VI. Świadczenia:  

�  Opis trasy i karta rajdowa dla drużyny.  
�  Opis trasy dla osób uczestniczących w rajdzie indywidualnie.  
�  Pamiątkowy znaczek rajdowy i pieczątka.   
�  Potwierdzenie zdobytych punktów do odznaki OTP.  
�  Dyplom za uczestnictwo dla drużyny, rodziny i dla osób uczestniczących  

indywidualnie. 
 
 



  

VII. Postanowienia końcowe:  

� Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.  
� Każda drużyna powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy, przybory  

do pisania oraz klej. 
� Drużyny mogą brać udział w konkursach wiedzy o życiu św. Maksymiliana, 

szczególnie o Jego pobycie w Pabianicach, organizowanych na trasie rajdu.  
� Na mecie odbędzie się krótki konkurs indywidualny związany z życiem św. 

Maksymiliana. Dla trójki zwycięzców małe nagrody niespodzianki.  
� Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników.   
� Członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką są ubezpieczeni od NNW. 

Na karcie zgłoszenia należy podać nr legitymacji członkowskiej. 
� Uczestników prosimy o stosowanie się do poleceń kierownictwa 

rajdu.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.  
  
  
  
  
  
  

To już ostatni w 2018 roku rajd z cyklu „Poznaj z nami nasze miasto”.  
  
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe uczestnictwo w rajdach z nadzieją,  
że udało nam się zaszczepić w Was bakcyla i nadal będziecie zwiedzać, podróżować  
i spacerować po naszym mieście odkrywając karty minionych lat i to, co historia 
pozostawiła nam w spadku. Pielęgnujmy tę wiedzę w sobie by przekazywać ją 
następnym pokoleniom, aby Ci, którzy przyjdą tu po nas także poznali te wszystkie 
piękne miejsca naszego miasta.  
W dużej mierze to od Was zależy, czy za kilkadziesiąt lat ludzie mieszkający  
w Pabianicach będą wiedzieli jakie zabytki kryje „Ulica Zamkowa”, co oznacza 
,,Ziemia obiecana nad Dobrzynką”, jakie były losy „Bitwy o Pabianice 7 września 
1939 r.” oraz którędy chodzić „Śladami Świętego Maksymiliana po Pabianicach”.  
  

  

            

 turystycznym pozdrowieniem  

                         – Organizatorzy  

  

  


