
 

Nad rzeczką opodal krzaczka  

Mieszkała kaczka-dziwaczka,  

Lecz zamiast trzymać się rzeczki  

Robiła piesze wycieczki.  

 Raz poszła więc do fryzjera:  

 "Poproszę o kilo sera!"  

Tuż obok była apteka:  

"Poproszę mleka pięć deka."  

 Z apteki poszła do praczki  

 Kupować pocztowe znaczki.  

Gryzły się kaczki okropnie:  

"A niech tę kaczkę gęś kopnie!"  

 Znosiła jaja na twardo  

 I miała czubek z kokardą,  

  przy tym, na przekór kaczkom,  

  się wykałaczką.  

Kupiła raz maczku paczkę,  

By pisać list drobnym maczkiem.  

Zjadając tasiemkę starą  

Mówiła, że to makaron,  

A gdy połknęła dwa złote,  

Mówiła, że odda potem.  

 Martwiły się inne kaczki:  

 Co będzie z takiej dziwaczki?"  

Aż wreszcie znalazł się kupiec:  

"Na obiad można ją upiec!"  

 Pan kucharz kaczkę starannie  

 , jak należy, w brytfannie,  

Lecz zdębiał obiad podając,  

Bo z kaczki zrobił się zając,  

W dodatku cały w buraczkach.  

 Taka to była dziwaczka! 

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO 

TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

ODDZIAŁ „ZIEMI TARNOWSKIEJ” W 

TARNOWIE 
 

ZAPRASZA NA 

XIII RAJD 

PRZEDSZKOLAKA 
 

 
 

TARNÓW 17 CZERWIEC 2021 
 



I. ORGANIZATORAMI RAJDU PRZEDSZKOLAKA są: Komisja 

Krajoznawcza i Turystyki Pieszej oraz Koło Przewodników „Leliwa”.  

 

                  
 

II. CEL RAJDU PRZEDSZKOLAKA:  popularyzacja wśród dzieci wiedzy 

o Tarnowie, jego historii, zabytkach i ciekawych miejscach.  

 

II. TRASA RAJDU, czyli jak będą wędrować uczestnicy Rajdu: 

Tarnów Rynek - ul. Wałowa - pl. Starej Synagogi. 

 

III. PROGRAM IMPREZY, czyli jak przebiegał będzie Rajd 

Przedszkolaka. 

 

930 Zbiórka uczestników koło Ratuszem na Rynku w Tarnowie. Rajd 

będzie przebiegał w formie spaceru po Tarnowie. Zakończenie Rajdu 

przewidziane jest o 1100 na placu Starej Synagogi. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA, czyli co zrobić by wziąć udział w 

Rajdzie Przedszkolaka: 

 

1. W imprezie mogą brać udział drużyny do 20 osób.  

2. Zgłoszenia z listą uczestników i opiekunami (proszę podać numer 

telefonu kontaktowego do opiekuna) powinny zostać potwierdzone 

przez Dyrekcję placówki. 

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

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2021 r. w: 

 

BIURZE ODDZIAŁU PTTK ZIEMI TARNOWSKIEJ 

 ul. Żydowska 20 

33 – 100 Tarnów 

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

Opłata za udział  w Rajdzie wynosi 9 zł (słownie: dziewięć złotych) 

od osoby. 

 

5. Zgłoszona drużyna powinna posiadać ubiór dostosowany do wędrówki 

po mieście i panujących warunków atmosferycznych.  

6. Rajd odbywać się będzie z zachowaniem aktualnie obowiązujących 

przepisów sanitarnych. Uczestnicy Rajdu winni posiadać środki ochrony 

indywidualnej. 

7. Obowiązek ubezpieczenia uczestników ciąży na jednostce 

zgłaszającej. 

8. W przypadku niesprzyjającej pogody, czy innych przeszkód 

niezależnych od organizatorów, Kierownictwo Rajdu Przedszkolaka 

zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Rajdu oraz czasu jego 

zakończenia. 

9.    Brak udziału w Rajdzie powoduje przepadek wpisowego. 

 

W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ, czyli 

co uczestnicy otrzymają: 

 Słodki upominek dla każdego uczestnika Rajdu; 

 Pamiątkowy znaczek (typ button); 

 Pamiątkowy dyplom dla każdej drużyny; 

 Obsługę tras Rajdu przez przewodników; 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ      

   ZABAWY !!! 


