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NAWIGACYJNY RAJD ROWEROWY
to połączenie gry miejskiej, łamigłówki i wycieczki rowerowej.
Rajd został napisany z myślą nie tylko o osobach jadących indywidualnie, ale także
o rodzinach czy grupach przyjaciół, które realizując zadania rajdu, chcą miło spędzić ze
sobą czas, odkrywając historię miasta, którą na co dzień omijamy.
Na 18-kilometrowej trasie rajdu czeka na Was 53 pytań, na które odpowiedzi możecie
szukać przez miesiąc. W zależności od swoich możliwości i chęci, trasę możecie podzielić
na części bądź zrealizować ją w całości. Czas przejazdu zależy wyłącznie od Was –
możecie to zrobić w ciągu trzech godzin albo w ciągu kilku dni, również nocą.
CO TRZEBA MIEĆ, ŻEBY WYSTARTOWAĆ?
W podróż zabierzcie ze sobą kartę rajdu, kartę pytań i odpowiedzi oraz długopis do
zapisywania odpowiedzi. Jeśli chcecie zrealizować trasę nocą, zabierzcie ze sobą latarki
– w kilku miejscach mogą się okazać pomocne. Jeżeli w Waszym rowerowym
osprzętowaniu znajdziecie mapnik, weźcie go, jazda z nim będzie wygodniejsza.
Niezależnie od okoliczności zawsze polecamy jazdę w kasku rowerowym.
JAK CZYTAĆ KARTĘ RAJDU?
Kartę rajdu czytamy od lewego dolnego rogu, do góry kolumnami, od lewej do prawej.
START:
Ulica Księżycowa – pętla autobusowa Fort Wawrzyszew, po rozwiązaniu zadań
w punkcie startowym stajemy tyłem do tablicy informacyjnej o Lesie Bemowskim
i poruszamy się zgodnie ze wskazówkami zawartymi w karcie rajdu.

LEGENDA:
W czasie rajdu będziecie się poruszać po ścieżkach rowerowych, chodnikach i jezdniach,
które są częścią określonych ulic. Pod hasłem ulica rozumiemy tylko taką ulicę, która ma
tabliczkę z nazwą. W naszych oznaczeniach nie uwzględnialiśmy uliczek bocznych,
dojazdowych, osiedlowych oraz takich, które nie mają nazwy (czyli nie pojawia się
tabliczka). Jeżeli więc karta rajdu wskazuje Wam, że należy skręcić w prawo, to nie
skręcacie w najbliższą uliczkę, która jest na przykład uliczką dojazdową do parkingu,
tylko cały czas jedziecie prosto do momentu aż napotkacie pierwszą możliwość, żeby
skręcić w prawo w ulicę – czyli tę, która ma nazwę na tabliczce. Tylko takimi ulicami
będziecie się poruszać.
Oznaczenie P oznacza skręt w prawo.

Oznaczenie L oznacza skręt w lewo.

P
L

Skrzyżowanie zostało oznaczone jako przecinające się prostopadle dwie kreski ze
strzałką skierowaną w stronę, w którą macie jechać.

Ścieżka rowerowa została oznaczona małym rowerkiem w prawym górnym rogu.

Gdy ścieżka rowerowa się kończy, pojawia się przekreślony znak roweru.

Duża litera T umieszczona w kwadracie oznacza koniec drogi dla samochodów, możliwy
przejazd dla rowerów.

Przejście przez pasy na światłach zostało oznaczone symbolem sygnalizacji świetlnej
wraz z pięcioma równoległymi pasami oznaczającymi przejście dla pieszych.

Pamiętajcie, by przechodząc przez pasy zejść z roweru. Brak jakichkolwiek z podanych
wyżej oznaczeń świadczy o tym, że macie jechać ulicą. Poruszając się ulicą, pamiętajcie
o stosowaniu się do przepisów ruchu drogowego i wyraźnie sygnalizujcie kierowcom
swoje intencje, szczególnie przy skręcaniu.
Zaznaczyliśmy również liczbę przecznic, które będziecie mijali po drodze (jest to
szczególnie istotne na początku rajdu, by właściwie rozwiązać zadania): są one
zaznaczone dwoma równoległymi kreskami z zapisaną nad nimi cyfrą, która oznacza
liczbę mijanych przez was ulic.

Zadania zostały oznaczone po tej stronie strzałki, po której natraficie na związane z nimi
odpowiedzi, stąd numery pytań pojawiają się raz z lewej, raz z prawej strony.

Dodatkowo na całej trasie funkcjonuje zadanie fotograficzne, polegające na odszukaniu
miejsc ze zdjęć, które pobraliście ze strony rajdu. Miejsca te znajdują się na trasie,
pomiędzy zadaniami. Cały czas należy więc uważnie się rozglądać. W karcie odpowiedzi
zanotujcie, po którym zadaniu zauważyliście obiekty ze zdjęć, wpisując literę, jaką
oznaczone było zdjęcie.
ODPOWIEDZI:
Warto je wysłać bez względu na to, czy udało Wam się znaleźć wszystkie odpowiedzi na
zawarte w karcie pytania – możecie dzięki temu wygrać atrakcyjne nagrody. Oceniamy
całość wysłanych odpowiedzi bez względu na kolejność ich przysłania.
Odpowiedzi na pytania należy wysłać na adres: rajd@1944.pl
PUNKTACJA:
Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać maksymalnie 74 punktów.
Dodatkowo można uzyskać maksymalnie 16 punktów (2pkt. za odpowiednie
umiejscowienie zdjęcia) za zadanie fotograficzne. Łącznie można zdobyć zatem 90
punktów.

Punktacja zostanie przyznana według następujących zasad:
1) punkty za poprawnie udzielone odpowiedzi na pytania (sposób punktacji znajduje
się w karcie pytań);
2) punkty za zadanie fotograficzne (odpowiednie umiejscowienie zdjęcia na karcie
odpowiedzi).
NAGRODY:
W ramach rajdu zostanie przyznanych 10 nagród uczestnikom, którzy otrzymali kolejno
najwyższą liczbę punktów, a w przypadku gdy tę samą liczbę punktów osiągnie więcej
uczestników niż ilość przeznaczonych dla nich nagród - nagrody zostaną przyznane
w drodze losowania.
W czasie dwóch edycji rajdu (Miasto-Ogród i Twierdza) punktacja uczestników będzie
zliczana w ramach klasyfikacji generalnej.
Nagrody dodatkowe zostaną przyznane uczestnikom, którzy wezmą udział w dwóch
etapach rajdu (I – Miasto-Ogród, II - Twierdza) i zajmą I, II i III miejsce. Miejsca
te zostaną przyznane uczestnikom, którzy otrzymali kolejno najwyższą liczbę punktów.
W przypadku, gdy więcej niż jeden uczestnik zajmie kolejno I, II i III miejsce, nagrody
zostaną przyznane w wyniku losowania wśród tych uczestników.
WYNIKI:
Ogłoszenie wyników Rajdu oraz rozdanie nagród nastąpi w siedzibie Organizatora
6 września 2016 roku. Szczegóły dotyczące ogłoszenia wyników, losowania i rozdania
nagród po zakończeniu rajdu będą zamieszczane na stronie www.1944.pl.

Życzymy miłej zabawy!

Organizatorzy:

KARTA PYTAŃ
1. Nazwa ścieżki przyrodniczo dydaktycznej?
(1 pkt.)
2. Jak daleko stąd do kompostowni Radiowo?
(1 pkt.)
3. Od jakich zabudowań wzięła się nazwa zamkniętego osiedla?
(1 pkt.)
4. Nazwa jednostki ratunkowej mającej siedzibę w tej okolicy?
(2 pkt.)
5. Klub z przestworzy?
(2 pkt.)
6. Nazwa ogrodów działkowych?
(2 pkt.)
7. Czym można z pętli dojechać bezpośrednio na Krakowskie Przedmieście?
(2 pkt.)
8. Imię jej?
(2 pkt.)
9. Kto poświęcił kamień węgielny przy budowie świątyni?
(2 pkt.)
10. Co znajduje się w kremowym budynku na rogu?
(1 pkt.)
11. Zwierzę w nazwie ulicy?
(1 pkt.)
12. Wizerunek jakiego świętego znajduje się na rozecie świątyni?
(2 pkt.)

13. Można tu oddać ulice do naprawy…
(2 pkt.)
14. Data egzekucji?
(1 pkt.)
15. Kiedy ogłoszono parafię?
(2 pkt.)
16. Litery na bramie zamykającej ulicę?
(1 pkt.)
17. Agencja mienia…?
(1 pkt.)
18. Sekcja Legii stacjonująca w okolicy?
(1 pkt.)
19. Która litera została uszkodzona w napisie nad wejściem?
(1 pkt.)
20. Co znajduje się po drugiej stronie fosy przez którą przerzucono most?
(2 pkt.)
21. Drzewo w nazwie budynku?
(1 pkt.)
22. Jakiej twierdzy bronili obrońcy znajdujący się w nazwie ulicy?
(1 pkt.)
23. Figura szachowa na rondzie?
(1 pkt.)
24. Kiedy opróżnia się skrzynkę pocztową…?
(2 pkt.)
25. Gwiazda znajdująca się na elewacji szkoły…?
(2 pkt)
26. Jakiego koloru są drzwi nr 63…?
(2 pkt.)
27. Zwierzątko z reklamy piekarni?
(2 pkt.)
28. Instytut czego?
(2 pkt.)

29. Jakiej formacji poświęcona jest ulica?
(1 pkt.)
30. Jaki napis na koszulce ma chłopiec trzymający balonik w ręku?
(1 pkt.)
31. Do jakich zabudowań znajdujących się w okolicy odnosi się nazwa przystanku?
(1 pkt.)
32. Jak daleko stąd do Biblioteki WAT?
(1 pkt.)
33. Co znajduje się w charakterystycznym budynku z lewej strony?
(2 pkt.)
34. Przychodnia…?
(1 pkt.)
35. Jaki kolor ma dach trybuny nad trybuną główną stadionu WAT?
(1 pkt.)
36. Jaka ciuchcia?
(1 pkt.)
37. Czyje radio znajduje się na końcu ulicy?
(1 pkt.)
38. Imiona dzieci z fotografii?
(2 pkt.)
39. Jaki pseudonim nosił patron ulicy?
(1 pkt.)
40. Jakiego koloru jest miś na ścianie przedszkola?
(1 pkt.)
41. Co wyróżnia linię tramwajową na tym odcinku?
(1 pkt.)
42. Kiedy urodził się patron ulicy?
(1 pkt.)
43. Patron zespołu szkół to…?
(2 pkt.)
44. Kiedy zakończono budowę ulic na osiedlu ?
(2 pkt.)

45. Gdzie prowadzi zamknięty fragment ulicy?
(2 pkt.)
46. Jakiemu zgrupowaniu poświęcono pamiątkowy kamień?
(2 pkt.)
47. Jaka linia tramwajowa ma i prawie zawsze miała tutaj pętlę?
(1 pkt.)
48. Komu poświęcono pomnik na skrzyżowaniu?
(1 pkt.)
49. W którym roku poświęcono świątynię?
(1 pkt.)
50. Czyjego wezwania parafia?
(1 pkt.)
51. W ilu językach zakazano wstępu na teren wojskowy?
(1 pkt.)
52. Jaki adres nosi budynek wojskowy z prawej strony?
(1 pkt.)
53. Do jakich zabudowań znajdujących się w pobliżu nawiązuje nazwa
przystanku?
(1 pkt.)
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