
REGULAMIN
VI MŁODZIEŻOWEGO RAJDU GÓRSKIEGO

Z METĄ NA STOŻKU
W DNIU 27.05.2017 r.

I. Organizator
Komisja Młodzieżowa Górnośląskiego Oddziału PTTK w  Katowicach

II. Czas i miejsce Rajdu 
Rajd odbędzie się w sobotę  27.05.2017r. na trasach Beskidu Śląskiego z metą
 przy schronisku PTTK na Stożku.

III. Cele Rajdu
- poznanie piękna i walorów krajoznawczych Beskidu Śląskiego
- propagowanie form uprawiania turystyki górskiej oraz zdobywania GOT PTTK

IV. Warunki uczestnictwa
- uczestnikami Rajdu mogą być dzieci z klas I - VI szkoły podstawowej oraz młodzież 

gimnazjalna i ponadgimnazjalna pod opieką pełnoletnich opiekunów
- uczestników Rajdu obowiązuje wyposażenie w ubiór turystyczny 
  oraz przestrzeganie regulaminu Rajdu i „Karty Turysty” 
-  uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie, członków PTTK 

obejmuje ubezpieczenie w ramach opłaconej składki członkowskiej na rok 2017 

V. Zgłoszenia i wpisowe
- wpisowe od uczestnika wynosi: 13,00 zł  
- opiekunowie ( 1 na 10 uczestników) nie płacą wpisowego
- zgłoszenia drużyn do dnia 12 maja br. przyjmuje Biuro PTTK Katowice, 
    ul. Rynek 13 tel. 32 253-03-62, tel./fax 32 258-87-29, email: 
pttk@pttk.katowice.pl 

-  do zgłoszenia prosimy załączyć  listę uczestników ( imię i nazwisko, rok urodzenia, 
nr legitymacji PTTK) oraz informację o wybranej trasie

-  wpłaty w razie rezygnacji z udziału w imprezie nie są zwracane

VI. Świadczenia organizatora
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: 
- dyplom za udział dla każdej drużyny 
- znaczek rajdowy dla każdego uczestnika
- weryfikację punktów do GOT
- opiekę przewodnika na trasie
- bon  konsumpcyjny o wartości 6,50 zł do wykorzystania w bufecie schroniska
- konkursy z nagrodami

VII. Przebieg rajdu 
1.Wyjazd pociągiem z Dworca Głównego w Katowicach o godzinie 7:47 lub innym 
środkiem transportu – we własnym zakresie.

2. Uczestnicy wędrują pod opieką przewodnika  na trasach:

mailto:pttk@pttk.katowice.pl


 Wisła Dziechcinka -  Stożek Mały – Stożek Wielki (żółtym) – start o  9.55
 na stacji PKP Wisła – Dziechcinka 
 Wisła Dziechcinka -  Stożek Mały – Stożek Wielki (niebieskim) – start o  9.55
 na stacji PKP Wisła – Dziechcinka 
 Trasa dowolna – bez przewodnika.

3. Przyjmowanie uczestników na mecie i wydawanie świadczeń od godz. 12.00
     do 14.00. 
4. Na mecie organizowane będą konkursy: 

 wiedzy o Beskidzie Śląskim 
 sprawnościowy
 na hasło rajdowe

5. Zakończenie Rajdu o godz. 15.30  ( podsumowanie imprezy, wręczenie nagród). 
6. Zejście z przewodnikiem do stacji PKP w Wiśle Głębce.

VIII. Postanowienia końcowe
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Zabieramy dobry humor.       
                                   
                                                                          

                                                          Z turystycznym pozdrowieniem

                                                                                         Kierownik Rajdu 
                                                                                           Ewa Kowalska  

WZÓR ZGŁOSZENIA

  VI MŁODZIEŻOWY RAJD GÓRSKI Z METĄ NA STOŻKU
W DNIU 27.05.2017 r.

Instytucja/ Szkoła: …………………………..…………………………………………..
Ilość uczestników: …………….
Ilość opiekunów: ………………
Trasa: …………………………………….…………………………………..………….
Kierownik grupy ( imię nazwisko, nr telefonu):…………….…………………….…….
Lista uczestników:
Imię i nazwisko Rok urodzenia Numer legitymacji PTTK
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