XLIV WIECZORNY RAJD
„PALMIRY 2017”
REGULAMIN
ORGANIZATOR : HKT „TREP” PTTK z Oddziału PTTK Warszawa Praga
TERMIN: 1 listopada 2017
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, kryjącym
mogiły rozstrzelanych cywilów z okupowanej Warszawy przez hitlerowców podczas
II Wojny Światowej. Do przejścia trasa (tym razem z mapą) z Palmir do pomnika
„Jerzyków” w Pociesze i zapaleniu zniczy w miejscach pamięci znajdujących się przy
drodze. Do przejścia ok. 3,5 km (chyba, że ktoś chce więcej). Trasa będzie
wykorzystywała odcinki tras turystyczno-rekreacyjnych imprez na orientację (TRInO),
które powstały po przejściu w poprzednim Wieczornym Rajdzie „Palmiry 2016”
dostępnych na stronie www.trino.pttk.pl pod numerem 46/M/16 i 16/M/17. Po drodze
będą do odnalezienia miejsca, w których należy odpowiedzieć 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 rajdowa, mapa z trasą dla każdego
(po zamówieniu lub pobraniu ze strony), czekolada, 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).
DO ZOBACZENIA
ORGANIZATORZY

