prof. Jan Dylik (1905 - 1973)
-

geograf i geomorfolog peryglacjalny - inicjował międzynarodowe
badania porównawcze w tym zakresie,
zorganizował pierwszy Zakład Geograficzny na UŁ,
prowadził badania naukowe w zakresie antropogeografii regionu
łódzkiego.

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich
przy Oddziale PTTK Łódź – Polesie
im. prof. Jana Dylika

zaprasza na

Dzień Patrona
prof. Jana Dylika
25. 06. 2022 r.

Regulamin rajdu Dnia Patrona - prof. Jana Dylika
Trasa rajdu:
UWAGA ZMIANA!
Start: Dworzec Łódź Fabryczna spotykamy sie na peronie o 10:50.
Każdy z zakupionym przez siebie biletem w kasie lub online.
Łódź Fabryczna (odjazd o godz. 11:04)
godz. 11: 31 - Koluszki (przesiadka)
godz. 11:41 Koluszki – PKP Wykno (godz. 11:51)
spacer po lesie - ścieżka edukacyjna w leśnictwie Budziszewice - wiata w
leśnictwie (z ogniskiem) - stacja pkp Wykno (godz. 17:19) - Łódź Fabryczna
(godz. 18:09) (połączenia bezpośrednie)
Długość trasy ok. 10 km

Start o godz. 10:50 Łódź Fabryczna

1. Kierownictwo imprezy
Kierownik rajdu

Barbara Tenerowicz (141) 602 72 72 24

6. Koszty
Bilety PKP kosztują około 10 zł (trasa w 1 stronę) i każdy z uczestników jest
zobowiązany do zakupu biletów we własnym zakresie.
W trakcie imprezy zaplanowane jest ognisko i jeżeli ktoś chce w nim
uczestniczyć powinien zapewnić sobie prowiant we własnym zakresie
(kiełbasa, chleb, etc.)
7. Obowiązki uczestników
- podporządkowanie się zarządzeniom organizatorów
8.Postanowienia końcowe
- uczestnicy imprezy ubezpieczają się na czas jej trwania we własnym
zakresie,
- organizatorzy spotkania nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za
szkody w mieniu i na osobie uczestnika,
- za szkody powstałe z winy osoby niepełnoletniej odpowiada jej
opiekun,
- organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy.

2. Cel spotkania
- integracja klubów PTTK Oddziału Łódź-Polesie w Łodzi im. prof.
Jana Dylika
3. Termin i meta spotkania
Impreza odbędzie się 25 czerwca 2022 r. (sobota) bez względu na pogodę.
4. Warunki uczestnictwa
W imprezie mogą wziąć udział:
- członkowie Klubów PTTK Oddziału Łódź-Polesie
Uczestnictwo osób niepełnoletnich tylko pod opieką dorosłych.
5. Zapisy i informacje
Brak zapisów. Udział wolny w imprezie.

9.Uwaga o zmianie godzin wycieczki
Przesunięcie rozpoczęcia wycieczki z godz. 9:30 na 10:50 zostało
podyktowane sytuacją niezależną od organizatorki. Na stronie internetowej
PKP oraz koleo.pl. pociąg startujący o 9:40 wygląda jak standardowe
połączenie ale w praktyce jest promocyjnym, darmowym połączeniem w
ramach projektu „Wystartuj z ŁKA do Spały”. Pociąg ten nie zatrzymuje
się w Wyknie! (informacja potwierdzona w kasie dworca w dniu
23.06.2022).
Miłej wędrówki i przygody życzy Kierownictwo Rajdu.

