
 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

ODDZIAŁ “MAZOWSZE” 

Komisja Krajoznawcza 

 

Wycieczka krajoznawcza 

„Szlakiem bitew powstania listopadowego w 1831 roku”  

10 kwietnia 2021 (sobota) 

PROGRAM I REGULAMIN 

 
1. ORGANIZATOR 

Oddział PTTK „Mazowsze”  

Prowadzenie:   

Mieczysław Żochowski – historyk, pilot wycieczek P/36/VII/2017, przodownik turystyki pieszej PTTK nr 4181/I, 

Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa PTTK 203/Z/2020 (telefon do kontaktu - 601 327 633) 
 

2. PROGRAM WYCIECZKI:  

Odjazd z Pl. Bankowego Warszawa Śródmieście w sobotę 10.04. godz. 08:00  

Trasa wycieczki: 

Warszawa (ul. Grochowska, Wawer) – Dębe Wielkie – Dobre – Makówiec Duży –Iganie – Domanice – Stoczek 

Łukowski – Siennica – Mińsk Mazowiecki – Warszawa; ok. 250 km 
 

Na trasie zobaczymy / zwiedzimy: 

 Warszawa, ul. Grochowska – miejsca upamiętnione związane  z bitwą o Olszynkę Grochowską (25.02.1831) 

 Warszawa Wawer – miejsca upamiętnione związane  z bitwami pod Wawrem (19.02 i 31.03.1831) 

 Dębe Wielkie - miejsca upamiętnione związane  z bitwami pod wsią Dębe Wielkie (31.03.1831) 

 Dobre – Makówiec Duży - miejsce upamiętnione związane  z bitwą pod Dobrem (15-17.02.1831) 

 Stare Iganie – udział w uroczystościach  upamiętniających 190. rocznicę bitwy pod Iganiami (10.04.1831) 

organizowanymi przez GOK w Siedlcach i Zespół Oświatowy w Iganiach (z udziałem uczestników XXXIX 

Rajdu w 190 Rocznicę Bitwy pod Iganiami organizowanego przez PTTK Oddział “Podlasie” w Siedlcach).  

W programie przewidziane złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, informacja historyczno-krajoznawcza o bitwie 

oraz konkurs wiedzy historyczno-krajoznawczej. 

 Domanice – miejsce bitwy (10.04.1831) 

 Stoczek Łukowski – kopiec i pomnik upamiętniający bitwę (14.02.1831) 

 Siennica – barokowy kościół parafialny, groby uczestników powstania Michała i Józefa Bogusławskich na cm. 

grzebalnym  

 

Udział w wycieczce dla zainteresowanych ędzie też okazją do wzięcia udziału w Ogólnopolskim indywidualnym 

Rajdzie PTTK w 190. Rocznicę Powstania Listopadowego organizowanego przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK 

(regulamin w załączeniu).   

Do udziału w wycieczce zapraszamy w szczególności osoby już zaszczepione dwiema dawkami szczepionki przeciw 

wirusowi Sars-CoV-2. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia pocztą na adres: 

PTTK Oddział „Mazowsze”, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa lub skanu albo zdjęcia wypełnionej i podpisanej 

karty zgłoszenia na adres e-mail: mazowsze@pttk.com.pl i wpłacenie kwoty wpisowego w wysokości: 
75 złotych – członkowie PTTK 
80 złotych – niezrzeszeni w PTTK 
do dnia 8 kwietnia 2021 roku na konto w PKO BP SA: PL41 1440 1185 0000 0000 1681 8151. 
 

W tytule wpłaty należy wpisać: „wycieczka 10 kwiecień 2021” oraz nazwisko i imię uczestnika. 

Uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany adres e-mail. 

Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską są ubezpieczeni od następstw wypadków.  

Niezrzeszeni w PTTK zostaną ubezpieczeni przez organizatora. 

 
UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na wycieczkę decyduje kolejność zgłoszeń.  

Ze względu na koszt transportu wycieczka odbędzie się w przypadku zgłoszenia min. 15 uczestników. 
 

mailto:mazowsze@pttk.com.pl
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4. ŚWIADCZENIA 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: 

a) potwierdzenie uczestnictwa w wycieczce oraz punktów do odznak turystycznych i krajoznawczych 

b) opiekę pilocką i przodownicką na trasie rajdu,  
c) możliwość weryfikacji i przyznania zdobytych odznak PTTK, 

d) istnieje możliwość zakupu znaczka rajdowego PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach (cena 5 zł) 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

a) Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę. 

b) Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i 

porządkowych związanych z epidemią Covid-19. Uczestnicy będą proszeni o zmierzenie sobie temperatury 

rano w dniu wycieczki oraz wypełnienie kwestionariusza oceny ryzyka epidemicznego, który zostanie 

wręczony przed wejściem do autokaru. 

Uczestnicy rajdu powinni mieć odpowiedni ubiór dostosowany do charakteru imprezy i 

warunków atmosferycznych.  

  

Serdecznie zapraszamy,  

Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK “Mazowsze”  
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KARTA ZGŁOSZENIA 

Wycieczka krajoznawcza 

„Szlakiem bitew powstania listopadowego w 1831 roku”  

10 kwietnia 2021 (sobota) 

 

Nazwisko  ............................................................................................................. 

Imiona   ............................................................................................................. 

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)       .................................................................................... 

Telefon    ............................................................... 

e-mail:    ............................................................... 

Numer legitymacji PTTK ................................................................ 

Oddział PTTK               ................................................................ 

Jestem zainteresowany/a zakupem odznaki rajdowej – wpłacam dodatkowo 5 zł do wpisowego*. 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem wycieczki organizowanej przez  

Oddział „Mazowsze” PTTK w Warszawie i w pełni go akceptuję. Biorę  udział na własną 

odpowiedzialność i pozwala mi na to mój stan zdrowia. 

Upoważniam  Oddział PTTK „Mazowsze” w Warszawie do przetwarzania moich danych osobowych w 

celach programowych. Podpisując zgłoszenie udziału w wycieczce, wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy 

o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wraz późniejszymi zmianami na przetwarzanie, 

uaktualnianie i udostępnianie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji programu 

wycieczki i świadczenia usług turystycznych z nią związanych.  

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji odpowiedzialnym za bezpieczeństwo przetwarzania moich 

danych osobowych jest Rafał Modzelewski. 

W każdej chwili mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych poprzez zgłoszenie tego faktu do 

PTTK Oddział „Mazowsze”. 

Wyrażam zgodę wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego za pomocą fotografii lub 

filmu na stronie internetowej organizatora i w ew. publikacjach o wycieczce. 

 

Data.............................................   Podpis..................................................... 

 

 

Oświadczenie rodziców/ opiekunów/ uczestników w wieku 16-17 lat (niepotrzebne skreślić): 

Ja niżej podpisany  

Imię i nazwisko   ................................................................................................................... 

zamieszkały  ................................................................................................................... 

nr dowodu osobistego            ................................................................................ 

telefon kontaktowy            ................................................................................ 

oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wycieczki i wyrażam zgodę na udział 

córki/syna/wychowanka. 

 

Data.............................................   Podpis..................................................... 


