
 

 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO II RAJDU GÓRSKIEGO SZLAKAMI BESKIDZKIEJ 5 

I. ORGANIZATOR RAJDU: 

Ogólnopolska Akcja „Poznaj Beskidy”, Agencja Turystyki Beskidzkiej Beskidtrek 

Komandor Rajdu: Radosław Szczepanek – licencjonowany przewodnik beskidzki 

II. TERMIN I MIEJSCE RAJDU: 

1. 19 - 20.11.2011.  – Beskid Śląski; 

2. Początek – plac przy Urzędzie Miasta w Ustroniu; 

3. Zakończenie – meta rajdu w Wiśle Centrum. 

III. ZGŁOSZENIA i WPISOWE: 

1. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (604 440 870), e-mailem (poznajbeskidy@beskidtrek.pl) lub 

faksem (33 487 63 92) do dnia 22.03.2011; 

2. Wpisowe ustalono na kwotę 50 zł / os. 

3. Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora rajdu: 

61 1240 6449 1111 0010 2841 9269 (Bank PEKAO SA Oddział w Bielsku-Białej) 

Agencja Turystyki Beskidzkiej Beskidtrek, ul. Polna 12, 34-370 Rajcza 

4. Dopuszcza się możliwość wpłaty na konto zaliczki w wysokości 50% wpisowego. Pozostałe 50% można 

wpłacić gotówką w dniu rozpoczęcia rajdu. 

IV. ŚWIADCZENIA: 

1. Opieka licencjonowanego przewodnika beskidzkiego na trasie; 

2. Noclegi w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych z łazienkami (nie należy zabierać ze sobą śpiworów i karimat); 

3. Dyplomy dla drużyn; 

4. Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów; 

5. Puchary Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj Beskidy” dla wyróżniających się drużyn; 

6. Impreza turystyczna przy ognisku o nazwie „Z Beskidtrekiem o Beskidach”; 

7. Kiełbaski i pieczywo na ognisko; 

8. Gorący turystyczny posiłek na mecie w Wiśle; 

9. Możliwość zdobycia punktów do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK (GOT PTTK). 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Ogólnopolski II Rajd Górski Szlakami Beskidzkiej 5 jest turystyczną imprezą górską o średnim stopniu 

trudności, organizowaną w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj Beskidy”. Rajd odbędzie się bez względu 

na panujące warunki atmosferyczne. 

2. W rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni, rodziny, dzieci i młodzież szkolna, którzy 

w określonym terminie dokonają zgłoszenia oraz wpłaty – w sposób ustalony przez organizatora. 

Kierownikami drużyn szkolnych winny być osoby pełnoletnie i nauczyciele. 

3. Zgłoszenia do udziału w rajdzie można dokonać pocztą, faksem lub e-mailem (wykonanie listy 

z wpisaniem imienia i nazwiska uczestnika/-ów, a przesłanie jej e-mailem traktowane będzie jako 

podpis, do lisy należy dołączyć ksero-skan dowodu wpłaty). 
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4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność osób 

dorosłych (opiekunów). 

5. Od uczestników rajdu wymagany jest dobry stan zdrowia oraz kondycja fizyczna umożliwiająca 

uprawianie turystyki górskiej pieszej. Osoby uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność. 

6. Uczestnicy rajdu, którzy nie posiadają ubezpieczenia NNW lub mają nieopłaconą aktualną składkę 

ubezpieczeniową, mają obowiązek samodzielnego ubezpieczenia się na okres trwania imprezy od 

następstw nieszczęśliwych wypadków lub korzystać z ubezpieczenia szkolnego. 

7. W związku z przebiegiem trasy rajdu w strefie nadgranicznej, uczestników obowiązuje posiadanie przy 

sobie, przez cały okres trwania imprezy, dokumentów tożsamości. 

8. Uczestnicy rajdu powinni posiadać ponadto ubiór i wyposażenie stosowne do uprawiania turystyki 

górskiej. Grupy powinny posiadać turystyczną apteczkę pierwszej pomocy. 

9. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie "Karty Turysty" i "Dekalogu Turysty 

Górskiego", postanowień "Regulaminu rajdu" oraz poleceń kierownictwa. 

10. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczestników na trasach turystycznych lub w miejscu 

zakwaterowania, nieprzestrzegania zasad ochrony przyrody i zabytków, przepisów ppoż., rażącego 

naruszania zasad współżycia społecznego oraz kultury osobistej i turystycznej, kierownictwo rajdu 

zastrzega sobie prawo wykluczenia z imprezy. 

11. Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w nim, uczestników 

nieodpowiednio wyposażonych lub bez ubezpieczenia. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian przebiegu tras oraz modyfikacji programu rajdu 

z przyczyn obiektywnych. 

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów oraz szkód 

w mieniu spowodowanych przez uczestników podczas trwania rajdu. Za ewentualne szkody 

odpowiedzialność ponoszą uczestnicy rajdu, a w przypadku młodzieży – opiekunowie i nauczyciele. 

14. Rezygnacja z udziału w rajdzie przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia. 

Organizator rozpatrzy ewentualne zwroty zaliczki kosztów noclegów w terminie 14 dni po zakończeniu 

rajdu. W przypadku rezygnacji z imprezy w jakimkolwiek czasie wpisowe nie podlega zwrotowi. 

15. W przypadku nie przybycia na rajd organizatorzy nie zwracają wniesionych opłat. 

16. Organizatorzy mają prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych. Ostateczna 

interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy organizatorów rajdu. 

VI. TRASA RAJDU: 

I dzień: 

Ustroń Centrum - Dolina Gościeradowca - Schronisko PTTK na Równicy (758)/Równica (885) - Pod Równicą 

(821) - Dolina Leśnicy - Brenna Centrum 

II dzień: 

Brenna Centrum – Krzywonek (653) - Stary Groń (798) - Chata Grabowa - Grabowa (907) - Biały Krzyż (941) - 

Przełęcz Salmopolska (934) - Jaworzyna (799) - Smerekowiec (835) - Gościejów (810) - Telesforówka - Trzy 

Kopce Wiślańskie (810) – Kamienny (791) – Wisła Centrum 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. W przypadku złej pogody – przewodnicy mają prawo do zmiany trasy rajdu (o zmianie trasy należy 

powiadomić komandora rajdu). 

2. W strefie granicznej należy stosować się do obowiązujących przepisów, a uczestnicy rajdu muszą 

posiadać legitymacje szkolne, dowody osobiste lub paszporty. 

3. Uczestnicy rajdu przebywający na terenach obiektów noclegowych są zobowiązani do przestrzegania 

regulaminów tych obiektów. 

4. Uczestnicy rajdu podczas pobytu na szlaku w górach są zobowiązani do bezwzględnego 

podporządkowania się poleceniom przewodnika. 



5. Organizatorzy rajdu zastrzegają sobie prawo do zmiany przebiegu mety rajdu w razie zaistniałych 

nieprzewidzianych sytuacji. 

6. Ogólnopolska Akcja „Poznaj Beskidy”, w ramach której organizowany jest rajd, jest objęta Honorowymi 

Patronatami przez: Marszałka Województwa Śląskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, 

Marszałka Województwa Podkarpackiego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Małopolskiego Kuratora Oświaty, 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Warmińsko-

Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. Zezwala się na 

korzystanie w ogłoszeniach, informacjach lub dowolnych materiałach dotyczących rajdu z logo 

Honorowych Patronów oraz organizatorów rajdu. 


