Warszawa Młociny, 6 stycznia 2022
Trasa

TP

250 m

UWAGA !!! W terenie są dwa rodzaje
lampionów dla trasy turystycznej:
1.- płaskie z kredką, w potwierdzeniu
wpisujemy kredką oznaczenie PK z mapy,
oraz kod z lampionu,
2.- słupki ZPK ( Zielony Punkt Kontrolny)
wpisujemy długopisem oznaczenie PK z mapy
i odbijamy obok perforator.
Lampiony sportowe (biegowe) nie są
punktami trasy turystycznej.
PK A,N,R - odpowiedz na pytanie.
A- w którym miesiącu poległ pochowany tutaj
ułan?
N- ile ławek, wykonanych z pnia drzewa, stoi
obok znaku kilometrowego Wisły?
R- ile przyrządów do ćwiczeń ustawiono na
siłowni plenerowej?
Fragmenty z PK - X,Y,Z pochodzą z innej
mapy, są zorientowane do płn., należy
odnaleźć je w terenie.
Należy potwierdzić 15 PK.
Zad 1: na ile obwodów zostały podzielone
Lasy Miejskie? (Tablica „Ścieżka
Przyrodnicza”)
Zad 2: ile szlaków turystycznych przebiega
przez teren rajdu?
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