
 
 

I. Organizator: Zarząd Oddziału PTTK w Kościanie, Urząd Miasta w Kościanie, Urzędu Gminy w 

Czempiniu, Szkoła Podstawowa w Turwi. 

 

II. Cel imprezy: Uczczenie pamięci Gen. Dezyderego Chłapowskiego – wielkiego patrioty i reformatora 

rolnictwa, zachęcenie młodzieży i dorosłych do uprawiania turystyki rowerowej, poznanie piękna Ziemi 

Kościańskiej i Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego. 

 

III. Trasy  

1. Kościan Start godz 9,00 Przed Centrum Handlowym „U Wiechcia” ul Gostyńska 98.  Racot – 

Darnowo – Wyskoć - Turew. Około 15 km 

2. Rowerowa dowolna, min. 15 km – zgodna z regulaminem KOT 

3. Piesza dowolna uzgodniona z kierownictwem Rajdu 

  
IV. Zgłoszenia należy przesyłać do 6 września 2022 roku, na adres: Zarząd Oddziału PTTK w Kościanie, 

64-000  Kościan,  Wały  Żegockiego  2  lub  pocztą  elektroniczną:  biuro@koscian.pttk.pl,  opłacając  

jednocześnie  wpisowe  w  wysokości  10 zł  od  osoby  na  konto  Oddziału  PTTK:  Bank Spółdzielczy  

w  Kościanie nr 02 8666 0004 0100 2050 2000 0001. Opiekunowie drużyn młodzieżowych więcej niż  

7-osobowych są zwolnieni z opłacenia wpisowego. 

 

 UWAGA! Drużynom, które nie zgłoszą się w terminie, organizatorzy nie gwarantują świadczeń! 

V. Meta i zakończenie rajdu. Szkoła Podstawowa w Turwi – 10 września 2022 roku. W godz. 10
30

 – 

13
00

 - wydawanie tradycyjnej grochówki i odznak rajdowych, potwierdzanie punktów na OTP, KOT i 

odznakę Turysta Ziemi Kościańskiej, sprzedaż materiałów statutowo-organizacyjnych i przewodników, 

konkursy rekreacyjno-sprawnościowe. Ok. godz. 11
30

 konkurs krajoznawczy (także pytania dotyczące   

D. Chłapowskiego, Powstania Wielkopolskiego oraz przepisów ruchu drogowego).  

 

VI. Obowiązki uczestników: odpowiedni ubiór turystyczny, posiadanie dowodu osobistego lub legity-

macji szkolnej, apteczki, koniecznie menażki i łyżki do grochówki. Młodzież do lat 18 bierze udział 

w rajdzie pod opieką osób dorosłych. Uczestnicy przestrzegają postanowień „Karty Turysty”. Ubezpie-

czenia dokonuje instytucja zgłaszająca lub uczestnicy we własnym zakresie.         

 

Serdecznie zapraszamy na trasy! 

                                                              Organizatorzy rajdu. 

 

 

Zdobywaj odznakę „TURYSTA ZIEMI KOŚCIAŃSKIEJ”! 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://koscian.pttk.pl 
Oświadczenie: Osoby uczestniczące w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnia-

nie mojego wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez Oddział PTTK w Kościanie na potrze-

by rajdu i jego promocji. 

 

REGULAMIN 43 RAJDU 
Kolarskiego im. Dezyderego  

Chłapowskiego do Turwi. 

10 września 2022roku 

Oddział PTTK w Kościanie  
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