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Baba Jaga zaprasza wszystkie dzieci, które nie boją się wędrować 
w Jej towarzystwie do udziału w tradycyjnym, dorocznym rajdzie.  

W tym roku BABA JAGA będzie z nami po raz 35. 



REGULAMIN 

XXXV RAJDU BABY JAGI: 
 

ORGANIZATORZY: 

� Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział Świętokrzyski w Kielcach 

� Klub Turystów Pieszych PTTK „Przygoda” 
 
 

PRZYGOTOWANIE RAJDU: 

� Grażyna Dziółko 
� Urszula Zychowicz 
� Joanna Burtnik 
� Piotr Garecki 

 

PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE TRAS: 

� Grażyna Dziółko 

� Anna Wilczyńska 

 

BABA JAGA 

� Ferdynand Biś 

 



CELE RAJDU 

 
� Rozbudzanie zainteresowania regionem poprzez wspólną 

wędrówkę i zabawę, 

� Popularyzowanie walorów krajoznawczych Kielc i okolic, 

� Zachęcanie do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu i 
do wspólnego, aktywnego wypoczynku wraz z rodziną bądź 
opiekunami, 

� Kształtowanie u młodych ludzi dobrych nawyków 
w turystyce, 

� Zachęcanie do uprawiania turystyki kwalifikowanej 
i zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej PTTK 
(Siedmiomilowe Buty, OTP, GOT) oraz regionalnych odznak 
krajoznawczych, 

� Zapoznanie dzieci z działalnością PTTK i sposobem 
poruszania się po znakowanych szlakach PTTK. 

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Udział w rajdzie biorą dzieci. Dorośli też są mile widziani i 
mogą uczestniczyć w rajdzie. Trasy dostosowane są do 
możliwości fizycznych najmłodszych uczestników. Dzieci 

wędrują z rodzicami lub opiekunami. Starsze, za pisemną 

zgodą rodziców, mogą uczestniczyć w rajdzie samodzielnie. 
W rajdzie mogą też brać udział grupy zorganizowane. 
Uczestnik powinien posiadać: odpowiedni strój i obuwie 
dostosowane do wędrówki pieszej: kanapki i napoje. 
Nie ubezpieczamy uczestników od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, chociaż dbamy o to, aby wędrówka była bezpieczna. 



Opiekunowie odpowiadają za swoich podopiecznych. Za 
ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim odpowiadają 
uczestnicy, bądź opiekunowie niepełnoletnich uczestników. Nie 
ubezpieczamy osobistych rzeczy uczestników rajdu. 
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do wykonywania poleceń 
przewodników. 

 

 

ZAPLANOWANA TRASA: 

Zbiórka: Park Miejski - przy muszli; godz. 9:30 

Trasa: Park Miejski - Rezerwat Kadzielnia (Aleja na Stadion 
ok. 10:00) - ul. Szczepaniaka (ok. 10:40) - Pierścienica 
(podejście czarnym szlakiem) - wiata turystyczna na Stadionie 

Wycieczkę poprowadzą: Grażyna Dziółko, Anna Wilczyńska 
 

Na uczestników Rajdu Baby Jagi będą czekać 

okolicznościowe butony, słodki poczęstunek oraz inne 

niespodzianki. 
 

Meta rajdu nastąpi ok. godz. 12:30 przy wiacie turystycznej w 
sąsiedztwie parku wspinaczkowego na Stadionie. Na miejscu 
odbędą się gry, zabawy oraz konkursy. 
 

 

Rajd Baby Jagi odbędzie się bez względu na pogodę. 

Udział w rajdzie jest bezpłatny a Baba Jaga stawi się 
na rajdzie na pewno !!! 


