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Włocławek, 28 października 2022 roku 
 

Zarząd Oddziału Włocławskiego PTSM zaprasza do udziału w 

XXXII RAJDZIE Z LATARKAMI 
z okazji rocznicy niepodległości 

Termin rajdu:  16 listopada 2022 roku (środa),  
 I grupa - godz. 15.45-ok.18.00 dzieci przedszkolne i klasy I-III 
 II grupa godz. 16.00-ok.20.00 uczniowie klas IV-VIII, szkoły 

ponadpodstawowe oraz osoby dorosłe 
  
Miejsce zbiórki I grupa – 15.45 Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Gniazdowskiego lub 16.15 pętla 

MPK ul. Wiejska 
 II grupa – 16.00 pętla MPK ul. Dębowa (Michelin) 
 
Cele rajdu:    

 uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
 propagowanie aktywnego wypoczynku 
 poznanie walorów krajobrazowych okolic Włocławka 
 ukazanie możliwości spędzenia czasu wolnego 

 
Organizatorzy zapewniają:  

 obsługę przodownicką na trasie rajdu 
 kiełbaski i pieczywo przy ognisku 

Trasa rajdu: 
Grupa I: Włocławek – Łuba (ognisko) – Włocławek – 8 lub 6 km (zależy od miejsca startu). 
Grupa II: Włocławek – Michelin – Józefowo - Łuba (ognisko)– Włocławek – 10 km 
 
Wpisowe w kwocie 8 złotych od osoby (opiekunowie grup szkolnych bez opłat) Listy uczestników 
według załączonego wzoru przyjmowane są na miejscu zbiórki.  
Zgłoszenie drużyn w formie elektronicznej owptsm@tlen.pl do dnia 14 listopada 2022 r. do godziny 
15.00 z podaniem: grupy,  ilości uczestników oraz imion i nazwisk opiekunów. 
Rajd jest adresowany do dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół 
Zachęcamy do zabrania zniczy, które zostaną zapalone przy miejscu pamięci narodowej na trasie 
rajdu. 
Za bezpieczeństwo uczestników rajdu odpowiada opiekun grupy 
 

w imieniu ZOW PTSM 

 

Ewa Adamczyk 
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......................................................... 

(pieczątka szkoły lub 

instytucji odpowiedzialnej za grupę) 

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW RAJDU 
 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Data urodzenia Adres zamieszkania 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Numer polisy ubezpieczeniowej .......................................................................... 

 

Opiekun grupy ................................................................................ 

Dyrektor szkoły 


