
REGULAMIN 
XXI GÓRSKIEGO RAJDU PIESZEGO MŁODZIEŻY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

BESKID ŻYWIECKI  2019

1. Organizator: Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej
Koło Przewodników PTTK w Pszczynie przy Oddziale PTTK Ziemi Pszczyńskiej

Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
Gmina Goczałkowice Zdrój

2. Termin Rajdu: 5 październik 2019 roku

3. Meta Rajdu: Schronisko PTTK na Hali Rysiance

4. Trasa Rajdu: wg załącznika nr 1
Rajd będzie przebiegał szlakami Beskidu Żywieckiego

5. Przebieg Rajdu: a) Drużyna wraz z opiekunem zgłasza się do przewodnika – kierownika trasy 
w wyznaczonym przez organizatora punkcie i czasie.

b) Uczestnicy są przewożeni autokarem do punktu wyjściowego na trasę.

c) Drużyny pod kierownictwem przewodnika – kierownika trasy odbywają 
marsz na metę Rajdu (Schronisko PTTK na Hali Rysiance). 

d) Drużyny są przyjmowane na mecie Rajdu do godziny 14.30.

e) Po podsumowaniu uczestnicy udają się do wyznaczonych przez organizatora 
autokarów.

h) Powrót do Pszczyny planowany jest na godzinę 19.00.

6. Quiz: a) Na trasie Rajdu przeprowadzony zostanie quiz na temat Beskidu Żywieckiego i 
bezpieczeństwa w górach.

b) Wyniki quizu decydują o klasyfikacji drużyn.

c) W celu wyłonienia zwycięskiej drużyny na mecie Rajdu może zostać przeprowadzona
dogrywka.

d) Opiekunowie nie biorą udziału w quizie.

e) Quiz zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych
– uczniowie szkół ponadpodstawowych.

f) O zaklasyfikowaniu drużyny do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego jej 
członka.

7. Zgłoszenia: a) Udział w rajdzie mogą brać uczniowie szkół podstawowych (klasa V – VIII) i 
ponadpodstawowych.

b) W rajdzie biorą udział drużyny składające się z 10 uczestników i pełnoletniego 
opiekuna, wszyscy o dobrym stanie zdrowia.



c) Drużyny zgłaszają swój udział w Rajdzie przez wypełnienie karty zgłoszenia 
(załącznik nr 2) i dostarczenie na adres:
Odział PTTK Ziemi Pszczyńskiej, 43-200 Pszczyna, Rynek 15, 
e-mailem pod adres: biuro@pttk-pszczyna.slask.pl

d) Ostateczny termin zgłoszenia upływa: 27 września 2019 roku.

e) Równocześnie ze zgłoszeniem należy dokonać darowizny w biurze Oddziału 
Ziemi Pszczyńskiej, Rynek 15 lub na konto w Banku Spółdzielczym w Pszczynie
 nr 11 8448 0004 0020 2459 2001 0001
- członkowie PTTK z opłaconą składką (przy zgłoszeniu podać numer legitymacji
PTTK) – 8,00 zł. - pozostali uczestnicy – 10,00 zł.

f) W razie wycofania się drużyny darowizna nie jest zwracana.

g) Ze względów organizacyjnych liczba drużyn mogących brać udział w Rajdzie jest 
ograniczona. O przyjęciu drużyny decyduje kolejność zgłoszeń.

h) W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na jednej trasie lub innych przyczyn 
organizacyjnych kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo do przesunięcia drużyny na 
inną trasę.

8. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadanie apteczki i mapy oraz odpowiedniej odzieży stosownej do 
potrzeb turystyki górskiej (obuwie turystyczne, okrycia przeciwdeszczowe itp.)

9. W ramach wpisowego organizator Rajdu zapewnia uczestnikom:
- przejazd autokarem
- dyplom za udział w Rajdzie dla każdej drużyny
- nagrody dla zwycięskich drużyn.

10. Uczestników obowiązują zasady ogólnie przyjęte na imprezach turystycznych PTTK, w szczególności 
przestrzeganie Karty Turysty (załącznik nr 3).

11. Drużyny odbywają marsz zespołowo na wyznaczonej trasie. Częściowa zmiana trasy może nastąpić jedynie
na podstawie decyzji kierownika trasy. Drużyna samowolnie zmieniająca trasę zostanie zdyskwalifikowana.

12. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność prawną i materialną. Za ewentualne wypadki
oraz szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu organizator nie bierze odpowiedzialności. Uczestnicy 
zobowiązani są stosować się do niniejszego regulaminu oraz poleceń kierownictwa Rajdu.

13. Członkowie PTTK z opłaconymi składkami ubezpieczeni są z racji posiadania ważnej legitymacji. 
Pozostali uczestnicy mają obowiązek ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków i kosztów leczenia na czas trwania imprezy.

14. Organizator Rajdu zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub odwołania Rajdu ze względu na warunki 
atmosferyczne.

15. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora - Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej, Rynek 15 w Pszczynie, tel.
 32 210 35 30, 32 449 11 23


