Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
im. J. Głowackiego w Starachowicach

organizują w dniach 29.04. - 02.05.2018 r.

64 OGÓLNOPOLSKI MAJOWY RAJD
ŚWIĘTOKRZYSKI
Pod patronatem :
PREZESA ODLEWNI POLSKICH S.A.
Zbigniewa Rondudy

„Przyroda uczy najpiękniej!”- Wędruj z nami

Komandor rajdu – Szymon Przewłoka
Z-ca komandora – Grzegorz Kudzia
Sekretarz rajdu – Krzysztof Maj
Skarbnik rajdu – Janina Koniarz
Lekarz rajdu – dr Mirosław Kiełek

Drodzy Turyści
Już po raz 64 potykamy się na trasach Ogólnopolskiego Majowego Rajdu Świętokrzyskiego.
W czasie 63 lat organizacji majowych rajdów przez nasz Oddział , uczestniczyło w nich ponad
179 tysięcy turystów z całego kraju i zagranicy. Według opinii uczestników rajd nasz jest jedną
z najlepiej zorganizowanych imprez turystycznych w kraju. Majowy Rajd Świętokrzyski jest
największą imprezą turystyki kwalifikowanej w Polsce. Wielu turystów wielokrotnie bierze udział w
naszym rajdzie i nie ma się czemu dziwić, gdyż Ziemia Świętokrzyska posiada niezaprzeczalne
walory turystyczne. W tym rejonie bowiem ponad 200 milionów lat temu wypiętrzyły się skały
najstarszych w Europie - Gór Świętokrzyskich. Na obrzeżach tych gór w okresie neolitu pozyskiwano
krzemień pasiasty do wyrobu pierwotnych narzędzi. W okresie rzymskim na północnych stokach
Łysogór wytapiano w dymarkach żelazo z występujących tu rud. Po przyjęciu chrześcijaństwa na
miejscach kultu pogańskich bóstw stawiano pierwsze romańskie świątynie. W czasie 1000-letniej
historii Polski do Sanktuarium Świętego Krzyża pielgrzymowało miliony ludzi i wielu monarchów.
Z regionem kieleckim związało swe życie i twórczość wielu znakomitych polskich pisarzy, poetów,
malarzy, geologów i działaczy turystycznych. W czasie niewoli tu właśnie organizowane były liczne
oddziały powstańcze, a w czasie II Wojny Światowej Kielecczyzna była głównym ośrodkiem
działalności Armii Krajowej i innych oddziałów partyzanckich. Kraina Gór Świętokrzyskich obfituje
w wiele zabytków pozostałych po bogatej historii tej ziemi. Niewątpliwe walory przyrodnicze parków
krajobrazowych i Narodowego Parku Świętokrzyskiego, liczne rezerwaty przyrody, czynią z Regionu
Świętokrzyskiego jeden z najciekawszych zakątków turystycznych naszego kraju. Zapraszając
Państwa do udziału w naszym RAJDZIE, gwarantujemy zdrowy, czynny wypoczynek, wiele
wspaniałych wrażeń i niezapomnianych przeżyć.
Zawsze jest wspaniała pogoda, cudowne towarzystwo, przyjazna i fachowa obsługa rajdu i
przepiękne o tej porze Góry Świętokrzyskie.

DO ZOBACZENIA NA TRASACH 64 MAJOWEGO RAJDU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z turystycznym pozdrowieniem
Kierownictwo Rajdu

W roku bieżącym RAJD rozpocznie się w dniu 29.04.2018 r. , a zakończy 02.05.2018 r. Trasy
jednodniowe odbędą się w dniu 01.05.2018 r. Celem rajdu jest propagowanie historii, kultury,
zabytków i wiadomości przyrodniczo-krajoznawczych Regionu Świętokrzyskiego oraz integracja
i przyjaźń między ludźmi o podobnych zainteresowaniach z całego kraju. Zapytania w sprawie rajdu
pod numerami telefonów : 501 758 581 oraz 608 632 193
UCZESTNICTWO
W tym roku uczestnictwo w 64-tym rajdzie jest bezpłatne. Rajd przebiega dowolnymi trasami
które wybiorą sobie uczestnicy według własnego zainteresowania. Uczestnicy rajdu we własnym
zakresie organizują sobie noclegi indywidualnie u gospodarzy, za pomocą internetu, lub
w gospodarstwach Agroturystycznych, których jest wiele na trasach rajdu. Uczestnicy rajdu powinni
posiadać ubezpieczenie indywidualne , ponieważ organizator rajdu nie zapewnia ubezpieczenia
uczestnikom rajdu.
Uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości , ubezpieczenie, ubiór dostosowany do
turystyki w zmiennych warunkach pogodowych, wygodne obuwie, plecak, śpiwór, mapę i żywność na
czas trwania rajdu.
RZEBIEG RAJDU
Wszyscy uczestnicy w dniu 01,05,2018r o godzinie 12.00 spotykamy się w Św. Katarzynie
na terenie Domu wypoczynkowego PTTK „Jodełka” przy ognisku zlotowym.
Przy ognisku zlotowym będzie możliwość zakupu znaczka 64-go Rajdu Świętokrzyskiego oraz
weryfikacji punktów na GOT i OTP.

Komitet Organizacyjny Rajdu

