
 WIECZORNY RAJD
„PALMIRY 2016”

(od ponad 40 lat w ten sam sposób)

REGULAMIN

ORGANIZATOR : HKT „TREP” PTTK w 40 rocznicę powstania klubu 1976-2016

TERMIN: 1 listopada 2016 

MIEJSCE  ZBIÓRKI: Pl. Wilsona, pod Kinem Wisła o godz. 17.00, 

DOJAZD:  przejazd transportem indywidualnym (samochody: na ogół jest 
wystarczająca ilość) do Cmentarza w Palmirach na godz. 17.30 – 17.45 . Można też 
tam dotrzeć  indywidualnie (samochodem) lub autobusem  ZTM linia cmentarna nr 
C 81 z przystanku końcowego przy Metrze Młociny (powrót ostatniego autobusu o 
18.30 z Pociechy – przy pomniku „Jerzyków”)

FORMA : wspólny, wieczorny spacer po leśnym cmentarzu w Palmirach kryjących 
rozstrzelanych cywilów przez hitlerowców w okupowanej Warszawie podczas II 
Wojny Światowej oraz przejście, trochę nową trasą (tym razem z mapą) do pomnika 
„Jerzyków” w Pociesze  odwiedzając po drodze miejsca pamięci i zapalając 
symboliczną lampkę. Do przejścia ok. 3,5 km (chyba, że ktoś chce więcej). Trasa 
będzie przypominała turystyczno-rekreacyjną imprezę  na orientację (TRInO) dzięki, 
której  będzie do odnalezienia kilka obiektów na trasie i znalezienia odpowiedzi na 
pytania z nim związane. Trasa przebiega szlakami turystycznymi bądź ścieżkami 
dydaktycznymi
i dostarczy nowych wrażeń wszystkim uczestnikom, stałym bywalcom jak i tym, 
którzy przyjdą po raz pierwszy.

WYPOSAŻENIE : latarka (bardzo wskazana, ale może inni też przyświecą), znicze i
dobry humor, kondycja na miarę możliwości nawet małych dzieci (mile widzianych).

DODATKOWE INFORMACJE I KONTAKT : Andrzej Krochmal tel. 605 403 
929 lub andrzej_krochmal@wp.pl w celu zamówienia mapy dla siebie lub Piotr 
Orlański tel. 793 823 758

ŚWIADCZENIA : pamiątkowa naklejka 40 lecia klubu (8), mapa z trasą dla każdego
(po zamówieniu), spotkanie w gronie sympatyków chodzenia i to po ciemku, 
unikalne wrażenia zwłaszcza w tym dniu, 1 pkt na odznakę imprez na orientację lub 
kilka na odznakę turystyki pieszej (dla tych co kolekcjonują).
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