REGULAMIN RAJDU K.T. DATAJANA „MARZANNA 2018”
Termin: 17 marca 2018, sobota
Organizator: Oddział Warszawski PTTK
Prowadzący: Anna Mieczyńska-Jerominek PTP II nr 7722
Cele:
*
*
*
*

propagowanie turystyki pieszej,
popularyzacja aktywnego wypoczynku,
poznawanie walorów woj. mazowieckiego,
kultywowanie zwyczajów ludowych.

Trasa:
Skierniewice Rawka PKP – Budy Grabskie – Skierniewice Rawka PKP (inną trasą) – około 10 km
Program:
Na szlaku:
– zmajstrowanie, strojenie i topienie Marzanny, nauka piosenki obrzędowej;
– ognisko z kiełbaskami (kiełbaski we własnym zakresie);
Pamiątkowe znaczki, punkty na OTP.
Start:
Zbiórka uczestników na Dworcu Warszawa Śródmieście (na górze między budynkami stacji)
o godzinie 9.15 z biletami do Skierniewic Rawki, odjazd pociągu o 9.35 (koszt biletu
wycieczkowego w obie strony około 22 zł, być może są dalsze ulgi dla posiadaczy Warszawskiej
Karty Miejskiej).
Powrót:
Ze stacji PKP Skierniewice Rawka pociągiem do Warszawy Śródmieście; odjazdy o 14.37, 15.41;
czas jazdy około 50–60 minut.
Warunki uczestnictwa:
W rajdzie mogą uczestniczyć członkowie Oddziału Warszawskiego PTTK oraz turyści
indywidualni i grupy zorganizowane z pełnoletnim opiekunem. Wpisowe w wysokości 3 zł (koszt
znaczka okolicznościowego) jest pobierane na starcie imprezy. Koszty przejazdów we własnym
zakresie.
Zgłoszenia:
Telefonicznie lub mailowo u prowadzącej trasę w terminie do 15 marca.
Anka Mieczyńska-Jerominek, e-mail: kajman.mieczy@gmail.com, tel. 608 30 74 78
Postanowienia końcowe:
Uczestników obowiązuje zachowanie zgodne z Kartą Turysty.

Zuchy biorą udział w rajdzie pod opieką Anki Mieczyńskiej-Jerominek.
Przewidywany powrót zuchów – 15.30 na Dworzec Warszawa Sródmieście.
Do zobaczenia na trasie
Rawka – dzielnica Skierniewic powstała w latach 80. XX w. z włączenia wsi Grabina oraz części
wsi Ruda oraz Miedniewice, w skład tego miasta. Osada liczy ok. 4500 mieszkańców, leży nad
rzeką Rawką(stąd nazwa).
Budy Grabskie – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim,
w gminie Skierniewice. W latach 1975–1998 administracyjnie należała do województwa
skierniewickiego. Miejscowość jest malowniczo położona wśród lasów Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego, nad rzeką Rawką.

Rajd „Marzanna” 2016, foto AMJ

