
IX rajd pieszy wokół 
„Trójk ąta Trzech Cesarzy” 

Jaworzno 16.06.2012 
Impreza dotowana z budżetu Miasta Jaworzna 

 
Organizatorzy: 
Oddział PTTK w Jaworznie i Komisja 
Turystyki Pieszej O/PTTK w 
Jaworznie. 
Impreza nie posiada charakteru 
komercyjnego i jest organizowana 
według zasady „non-profit”. Impreza 
odbywa się na zasadzie 
samoorganizacji, a uczestnicy rajdu 
dokonują jedynie wpłat na organizację imprezy. 
Cele rajdu: 
- poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych i historii najbliższego regionu, 
- zdobywanie punktów do odznak turystycznych: OTP, Odznaki Krajoznawczej, 
Miłośnika Ziemi Jaworznickiej, 
- popularyzacja turystyki kwalifikowanej, 
- integracja młodzieży z Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca. 
Uczestnicy: 

� indywidualni lub drużyny, 
� drużyny zgłaszane przez szkoły biorą udział w rajdzie pod opieką nauczyciela, 
� opiekun szkolnej drużyny co najmniej 10 – osobowej nie płaci wpisowego, 
� zgłoszenia grup z Mysłowic przyjmuje PTTK  O / Mysłowice do 4 czerwca, 

Wpisowe w wysokości: 
� 10 zł dzieci i młodzież szkolna, 
� 12 zł dorośli. 
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Świadczenia: 
� znaczek rajdowy, dyplom dla szkoły, 
� nagrody w konkursach, 
� obsługa przodowników i przewodników na trasie, 
� punkty do odznak,  
� posiłek  
� przejazd autokarem na trasie Niwka – Chełm – Jaworzno – Mysłowice, Sosnowiec. 
� Obowiązki uczestników: 
� odpowiedni ubiór, 
� przestrzeganie zasad „Karty Turysty”  i postanowień organizatorów, 
� każda drużyna powinna posiadać apteczkę. 

 

Przebieg Rajdu: 
Zbiórka o godz. 8:00 pod Halą MCKiS,  uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie do 
TTC na Niwkę. 
Godz. 8:30: spotkanie pod Obeliskiem Pamięci w Trójkącie Trzech Cesarzy, 
wysłuchanie prelekcji o Trójkącie Trzech Cesarzy. 
Godz. 9:00: przejazd autokarami (zapewnionymi przez Organizatora) do Chełma 
Śląskiego. 
Godz. 9:30-12:30: przejście piesze (około 8 km) wzdłuż Przemszy po stronie dawnych 
Prus do mostu granicznego w Jeleniu między dawnymi Prusami a zaborem austriackim, 
przekroczenie granicy za okazaniem paszportu, zwiedzanie dzielnicy Jaworzna Jelenia 
(słupy graniczne). 
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Godz. 12:30-13:00: przyjazd do centrum Jaworzna na metę rajdu. 
Godz. 13:00-14:30: posiłek, konkursy, zakończenie rajdu, wręczenie dyplomów 
i nagród, odwóz uczestników z Sosnowca i Mysłowic. 

 

PASZPORTY: przy 
zgłoszeniu uczestnicy 
otrzymają paszporty 
z dawnych zaborów 
(Mysłowice – Prusy, 
Sosnowiec – Rosja, 
Jaworzno – Austria), które 
należy wypełnić i okazać 
na granicy w Jeleniu. 
 
 
 
 

 
KONKURSY : 

1. Sprawnościowe, 
2. każdy Oddział może zaprezentować swój krótki (około 15 min) program 

artystyczny promujący regionalizm lub ciekawostki regionalne. 

Postanowienia końcowe: 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w czasie 
trwania rajdu, 
- Wpisowe nie jest zwracane w przypadku nie zgłoszenia się uczestnika na rajdzie, 
- Rajd odbędzie się bez wzglądu na pogodę. 

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!!!  

ZAPRASZAMY!!! 
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