REGULAMIN
GÓRSKIEGO RAJDU PIESZEGO
PO BESKIDZIE ŚLĄSKIM
„ŁĄCZYMY POKOLENIA”
Impreza adresowana jest do osób, które lubią wędrować po górach. Z dziećmi mogą jechać ich
rodzice, rodzeństwo, bliższa i dalsza rodzina. Rajd odbywać się będzie pod okiem przewodnika
górskiego. Oprócz wspólnej wędrówki zostanie zorganizowana zabawa integracyjna, pieczenie
kiełbasek, śpiewy przy ognisku.
1.
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu
2.
Termin Rajdu: druga sobota października 2018 r., cena: 20 zł od rodziny przeznaczona na
opłacenie przewodnika i zarezerwowanie miejsca na ognisko.
3.
Meta Rajdu: Schronisko PTTK na Klimczoku.
4.
Trasa Rajdu: Rajd będzie przebiegał szlakiem (pieszym zielonym) lub trasą kolejki linowej
na Szyndzielnię, potem przejście szlakiem żółtym na Klimczok.
5.
Przebieg Rajdu:
•
uczestnicy spotykają się przy kolejce linowej na Szyndzielnię o godzinie 10.00. Rodziny
dojeżdżają swoim środkiem lokomocji. Na miejscu zbiórki czekają już organizatorki i przewodnik
górski. Każda rodzina jest osobną drużyną, która zbiera punkty w czasie wędrówki,
•
drużyny pod kierownictwem przewodnika górskiego odbywają marsz na metę Rajdu
(schronisko PTTK Klimczok), po drodze wykonują kolejne zadania,
•
drużyny są przyjmowane na mecie Rajdu do godziny 13.00,
•
po przybyciu wszystkich drużyn i podsumowaniu wyników ustalony zostanie czas wolny,
po którym organizatorki zaproszą wszystkich do wspólnego biesiadowania przy ognisku,
•
po podsumowaniu uczestnicy z przewodnikiem schodzą wyznaczonym szlakiem do Bielska
– Białej, lub zjadą kolejką linową według własnego uznania. Drużyny wracają do domu własnym
środkiem lokomocji.

Konkurs tematyczny:
1.
W czasie trwania Rajdu przeprowadzony zostanie quiz na temat Polski
(tematy z teleturnieju Kocham Cię Polsko - historia, kultura, przyroda, sztuka itp.)
2.
Wyniki quizu decydują o klasyfikacji drużyn.
Zgłoszenia:
•
Udział w rajdzie mogą brać uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 28 im. Królowej
Jadwigi w Bytomiu.
•
W rajdzie biorą udział rodziny, wszyscy w dobrym stanie zdrowia.
•
Rodziny zgłaszają swój udział w rajdzie przez wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia
(w załączeniu) i dostarczenie jej do wychowawcy klasy, do której chodzi uczeń.
•
Ostateczny termin zgłoszenia upływa: 21 września 2018 roku.
•
Równocześnie z dostarczeniem karty zgłoszenia należy wpłacić wpisowe.
•
W razie wycofania się rodziny wpisowe nie jest zwracane.
•
Ze względów organizacyjnych liczba osób mogących brać udział w Rajdzie jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
•
Każda rodzina zobowiązana jest do posiadania apteczki oraz odpowiedniej odzieży stosownej
do potrzeb turystyki górskiej (obuwie turystyczne, okrycia przeciwdeszczowe itp.)

Informacje dodatkowe:
•
Uczestników obowiązują zasady ogólnie przyjęte na imprezach turystycznych.

•
Rodziny odbywają marsz zespołowo na wyznaczonej trasie. Częściowa zmiana trasy może
nastąpić jedynie na podstawie decyzji przewodnika górskiego.
•
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.
•
Uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych
wypadków i kosztów leczenia na czas trwania imprezy.
•
Organizator Rajdu zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub odwołania Rajdu ze względu na
warunki atmosferyczne. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W GÓRSKIM RAJDZIE PIESZYM PO BESKIDZIE ŚLĄSKIM
„ŁĄCZYMY POKOLENIA”
Data rajdu: 13 października 2018 r.
Trasa rajdu: Stacja Kolejki Linowej ul. Armii Krajowej366 Bielsko - Biała, zielony szlak pieszy na
Szyndzielnię i żółty szlak pieszy na Klimczok
Nazwisko i imię ucznia: ........................................................................................................................
Klasa: ............
Osoby towarzyszące (pokrewieństwo):
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: …..........................................................................................................................
Wpisowe: 20 zł
Podpis uczestnika: .................................................................................................................................
Podpis organizatora: …..........................................................................................................................

