
POLSKIE   TOWARZYSTWO   TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE  

ODDZIAŁ  im.  ALEKSANDRA JANOWSKIEGO w Sosnowcu 

                                                                                                                                                    
41-200  Sosnowiec   ul. 3 Maja 11 

tel.(32) 266 23 61,  

 

R E G U L A M I N   

V RAJDU   NIEPODLEGŁOŚCI  

WOKÓŁ TRÓJKĄTA TRZECH CESARZY 

                                                                                                                                                                                                               
 

 
 

       

Organizatorzy Rajdu: 

 

Oddział  PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu 

Wydział Kultury i Promocji Miasta 

 

Cele Rajdu: 

 - upamiętnienie 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę; 

-  zapoznanie uczestników z historią,  kulturą, tradycją miasta i regionu Zagłębia Dąbrowskiego; 

- zachęcenie dzieci i młodzież do poznawania Ziemi Ojczystej i promowania Małych Ojczyzn, 

dziedzictwa narodowego; 

- zdobywanie Odznaki: Krajoznawcza Miasta Sosnowca;  

- wspieranie współpracy między szkołami i organizacjami pozarządowymi, organizacjami 

uczniowskimi oraz środowiskiem lokalnym. 
 

       Termin i miejsce Rajdu: 
 

Rajd odbędzie się we wtorek 9 listopada 2021 r.   
Trasy Rajdu prowadzą szlakami i ścieżkami turystycznymi po Sosnowcu do Trójkąta Trzech Cesarzy. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR16W5yoXQAhVsLZoKHW7EBAYQFgg1MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.pwsz.elblag.pl%2F8604.html&usg=AFQjCNFYkIgnfxgqMlQ1LVQSDWmy4xMx_w


Warunki uczestnictwa: 
 

- opłata rajdowa  wynosi 5 zł; 

- zgłoszenia oraz wpłaty przyjmuję Oddział PTTK w Sosnowcu , ul. 3 Maja 11; 

 tel.(32) 266 23 61, e-mail: pttk.sosnowiec@gmail.com  z zaznaczeniem nr trasy!!!  

Nr. konta bankowego: BGŻ SOSNOWIEC  97 2030 0045 1110 0000 0302 6990 

   DO DNIA 28.10.2021 r. 

*grupy zorganizowane (szkolne) zgłaszają swój  udział wraz z listą uczestników 

 i potwierdzeniem wpłaty (w załączeniu). Opiekunowie grup biorą udział w rajdzie  

bez opłaty; 

* listę można przesłać mailem -plik PDF na adres pttk.sosnowiec@gmail.com; 

- szkoły zgłaszające swój udział zapewniają opiekę uczestnikom; 

 - uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach 

   składki członkowskiej. 

 

Przebieg Rajdu:  

 
TRASA 1: 
- uczestnicy spotykają się z przewodnikiem o godz. 9.00 obok Pałacu Schoena 

Muzeum w Sosnowcu;  

- przejście trasy turystycznej do Trójkąta Trzech Cesarzy (meta rajdu); 

- 13.00 Udział w Miejskich Obchodach 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę (składanie kwiatów, śpiewanie pieśni patriotycznych; pieczenie 

kiełbasek); 

 

TRASA 2:   
- uczestnicy spotykają się z przewodnikiem o godzinie 9.00 na placu przy 

sosnowieckiej Bazylice Katedralnej, ul. Kościelna 1; 

- przejście piesze z przewodnikiem wg wyznaczonej trasy do Trójkąta Trzech 

Cesarzy (meta rajdu); 

- 13.00 Udział w Miejskich Obchodach 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę (składanie kwiatów, śpiewanie pieśni patriotycznych; pieczenie 

kiełbasek) 

 

TRASA 3: 
- uczestnicy spotykają się z przewodnikiem o godzinie 9.00 obok budynku 

   Kościoła św. Jacka, ul. Generała W. Andersa 93; 

                    - przejście piesze z przewodnikiem wg wyznaczonej trasy do Trójkąta  

                      Trzech Cesarzy (meta rajdu); 

- 13.00 Udział w Miejskich Obchodach 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę (składanie kwiatów, śpiewanie pieśni patriotycznych; pieczenie 

kiełbasek) 

 
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, a interpretacja niniejszego 

regulaminu należy do organizatorów. 

W przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej i ponownego wprowadzenia obostrzeń rajd 

może być odwołany. 

 

                                                 Do zobaczenia na mecie Rajdu! 
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