
 

MĄDROŚCI Z DOLINY MUMINKÓW 
 

MoŜna leŜeć na moście i patrzeć, jak przepływa pod nim 
woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po 

mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, 
jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać 

czas. 

"Dolina Muminków w listopadzie". 
 

 
 

Hej! – powiedział Ryjek. – Odkryłem ciekawą ścieŜkę. 
Wygląda niebezpiecznie. 

- Jak niebezpiecznie? – spytał Muminek. 
- Powiedziałbym, Ŝe niezwykle niebezpiecznie – odparł 

powaŜnie mały zwierzaczek Ryjek 
- W takim razie musimy wziąć ze sobą kanapki i sok – 

postanowił Muminek. 
"Kometa nad doliną Muminków" 

 
 

Włóczykij zdjął z komody kapelusz i postawił go na 
podłodze między komodą a drzwiami do kuchni. 

- Będziecie mieli jeszcze jeden mebel więcej - powiedział 
chichocząc, gdyŜ nigdy nie mógł zrozumieć, czemu ludzie 

cieszą się z posiadania róŜnych rzeczy. 
"W Dolinie Muminków" 

 
 

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO 
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

ODDZIAŁ „ZIEMI TARNOWSKIEJ” W 
TARNOWIE 

 

ZAPRASZA NA 
XII RAJD 

PRZEDSZKOLAKA 
 

 
 

TARNÓW  9 MAJ 2019 
 



I. ORGANIZATORAMI XII RAJDU PRZEDSZKOLAKA są: Komisja 

Krajoznawcza i Turystyki Pieszej oraz Koło Przewodników „Leliwa”.  

 

 
II. CEL RAJDU PRZEDSZKOLAKA czyli dlaczego warto wziąć udział 
w XII Rajdzie Przedszkolaka: popularyzacja wśród dzieci wiedzy 

o Tarnowie, jego historii, zabytkach, legendach i ciekawych miejscach.  
 

II. TRASA RAJDU, czyli jak będą wędrować uczestnicy XII Rajdu 
Przedszkolaka: Tarnów Rynek - ul. Kapitulna do połączenia z ul. Wałową 

- ul. Wałowa - pl. Starej Synagogi.  
 

III. PROGRAM IMPREZY, czyli jak przebiegał będzie XII Rajd 
Przedszkolaka. 
 
930 Zbiórka uczestników pod Ratuszem na Rynku w Tarnowie. Rajd 

będzie przebiegał w formie spaceru po Tarnowie. Zakończenie Rajdu 

przewidziane jest o 1100 na pl. Starej Synagogi. 
 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA, czyli co zrobić by wziąć udział 
w XII Rajdzie Przedszkolaka: 
 

1. W imprezie mogą brać udział druŜyny do 30 osób.  
2. Zgłoszenia z listą uczestników i opiekunami (proszę podać numer 

telefonu kontaktowego do opiekuna) powinny zostać potwierdzone 

przez Dyrekcję przedszkola. 

3. Zgłoszenia z listą uczestników i opiekunów oraz wpłatą naleŜy składać 

w terminie do dnia 6 maja 2019 r. w: 
BIURZE ODDZIAŁU PTTK ZIEMI TARNOWSKIEJ 

 ul. śydowska 20 
33 – 100 Tarnów 

tel./ +48 14 655 43 52 
e-mail: poczta@tarnow.pttk.pl 

 
Opłata za udział  w Rajdzie wynosi 6 zł (słownie: sześć zł) od osoby. 
5. Zgłoszona druŜyna powinna posiadać ubiór dostosowany do wędrówki 

po mieście i warunków atmosferycznych. 

6. Obowiązek ubezpieczenia uczestników Rajdu ciąŜy na jednostce 

zgłaszającej. 
7. W przypadku niesprzyjającej pogody, czy innych przeszkód 

niezaleŜnych od organizatorów, kierownictwo Rajdu zastrzega sobie 

prawo do zmiany terminu Rajdu oraz czasu jego zakończenia. 
8.  Brak udziału w Rajdzie powoduje przepadek wpisowego. 
 
W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ, czyli 
co uczestnicy Rajdu otrzymają: 

� Słodki upominek dla kaŜdego uczestnika Rajdu; 

� Pamiątkowy znaczek (typ button); 

� Pamiątkowy dyplom dla kaŜdej druŜyny; 

� Obsługę tras Rajdu przez przewodników; 

 
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY !!! 


