Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie
43-40 Cieszyn, ul. Głęboka 56,  33 852 11 86
w-mail: pttkcieszyn@poczta.fm
konto: 23 1050 1083 1000 0001 0075 8127

REGULAMIN
50 Jubileuszowego Górskiego Rajdu Młodzieżowego
„Pożegnanie Lata”
Trzy Kopce Wiślańskie - 29.09.2018r.
1.
-

CEL RAJDU
przybliżenie wartości krajoznawczych i historycznych Ziemi Cieszyńskiej i Beskidu Śląskiego;
zdrowy wypoczynek i poprawianie własnej kondycji fizycznej.
popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej, bezpieczeństwa w górach, ochrony
środowiska naturalnego i aktywnego wypoczynku na łonie przyrody.

2. ORGANIZATORZY
- Urząd Miejski w Cieszynie;
- Starostwo Powiatowe w Cieszynie;
- Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.
3. TERMIN I TRASY RAJDU
Rajd odbędzie się dnia 29.09.2018 r. (sobota) z metą w obiekcie „TELESFORÓWKA”
położonej na Trzech Kopcach Wiślańskich.

Proponowane trasy dojścia:
a) Wisła Uzdrowisko – Trzy Kopce Wiślańskie /szlak żółty/ czas przejścia 1h40 min.
b) Ustroń – Równica – Orłowa – Trzy Kopce Wiślańskie/szlak czerwony, następnie niebieski
a potem żółty/ czas przejścia 4h30min.
c) Ustroń Polana - Orłowa – Trzy Kopce Wiślańskie/szlak zielony, następnie niebieski a potem
żółty/ czas przejścia 3 h.
d) Brenna – Orłowa – Trzy Kopce Wiślańskie/szlak żółty, następnie niebieski a potem żółty/
czas przejścia 3 h.
e) Przełęcz Salmopolska – Trzy Kopce Wiślańskie/szlak żółty/ czas przejścia 1h 30 min.
f) Wisła Nowa Osada – Smerekowiec – Trzy Kopce Wiślańskie /szlak zielony, następnie żółty/
czas przejścia 2h.
g) Brenna Leśnica – Trzy Kopce Wiślańskie /szlak zielony następnie żółty/ czas przejścia
1h30min.
h) trasa dowolnie wybrana - podać w zgłoszeniu uczestnictwa
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
- w rajdzie biorą udział drużyny szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod
kierownictwem osób upoważnionych przez Dyrekcję Szkół;
- skład drużyny – minimum 5 osób (opiekunowie drużyn w ilości 1 osoby na każdą rozpoczętą
ilość 10 uczniów nie płacą wpisowego, pozostałe osoby towarzyszące ponoszą pełna odpłatność).
5. ZGŁOSZENIA
- udział w rajdzie należy zgłaszać na adres:
PTTK Oddział „Beskid Śląski”, Cieszyn, ul. Głęboka 56, tel/fax 033 852 11 86
- termin zgłoszeń: do 21. 09. 2018 r. (termin doręczenia do PTTK a nie data wysłania
pocztą, może być e-mail lub faksem);
- wpisowe za udział w imprezie, (impreza „non profit”), wynosi 12,00 zł od uczestnika, które
należy wpłacić bezpośrednio do kasy Oddziału PTTK lub na konto: ING Bank Śląski
O/Cieszyn 23 1050 1083 1000 0001 0075 8127 z zaznaczeniem – RAJD MŁODZIEŻOWY;

6. UPRAWNIENIA
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
- gorący posiłek na mecie rajdu;
- okolicznościową pieczątkę i punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT);
- znaczek rajdowy typu Button
- książeczkę GOT dla części uczestników nie zdobywających do tej pory odznaki;
- weryfikacja książeczek GOT i możliwość zakupu odznak na miejscu;
- pamiątkowe dyplomy uczestnictwa dla drużyn;
- pamiątkowe puchary za największy ilościowo udział uczniów szkoły w Rajdzie. Puchary
przewidziane są dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oddzielnie
dla szkół z miasta Cieszyna oraz z terenu Powiatu Cieszyńskiego;
- pamiątkowe puchary za udział Szkół w największej ilości z 50 rajdów. Puchary przewidziane
są dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oddzielnie dla szkół z
miasta Cieszyna oraz z terenu Powiatu Cieszyńskiego;
7. KONKURS (według osobnego regulaminu)
- Konkurs obejmuje zagadnienia wiedzy turystycznej o Beskidzie Śląskim, historii Ziemi
Cieszyńskiej, znajomości gwary cieszyńskiej, historii Oddziału PTT-PTTK ,,Beskid Śląski”
oraz znajomości zasad ochrony przyrody;
- uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby spośród drużyn uczestniczących w rajdzie;
- zapisy do konkursu przyjmowane będą na mecie rajdu do godz. 11:45
- udział w konkursie można też zgłaszać pisemnie na odcinku „KARTA UCZESTNICTWA W
RAJDZIE”;

konkurs turystyczno – krajoznawczy rozpocznie się o godz. 12:00;
klasyfikacja:
 szkoły podstawowe (I – VI),
 klasy VII i VIII szkół podstawowych i gimnazja
 szkoły ponadgimnazjalne.
Nagrodzone będą 4 pierwsze miejsca w każdej kategorii szkół wraz z pamiątkowymi dyplomami.
-

8. ZAKOŃCZENIE
Meta Rajdu czynna będzie dnia 29.09.2018r. w godz. 1000 – 1400 przy obiekcie
„Przytulisko Telesforówka” położonym na Trzech Kopcach Wiślańskich (adres: Brenna ul.
Pilarzy 64.) Uroczyste wręczenie pucharów dla szkół za udział w rajdach przewiduje się na
godz.12:30
9. UWAGI KOŃCOWE
Na mecie czynny będzie punkt weryfikacji Górskiej Odznaki Turystycznej z możliwością
zakupienia książeczki GOT, regulaminu i odznak. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną
odpowiedzialność. Obowiązuje przestrzeganie: zasad ,,Karty Turysty”, ochrony przyrody oraz
przepisów przeciwpożarowych . Każda drużyna winna posiadać wyposażoną apteczkę
pierwszej pomocy. Obsługę fotograficzną rajdu prowadzi Klub Fotograficzny PTTK START.
Drużyny wcześniej zgłoszone do uczestnictwa, a z różnych względów nie mogące
uczestniczyć w rajdzie winny powiadomić o tym fakcie kierownictwo rajdu telefonicznie nr
572956042 lub 572956041.
Niedostarczenie zgłoszenia (wpłaty) w podanym terminie skutkować będzie
niemożliwością przygotowania odpowiedniej ilości znaczków rajdowych, a co za tym idzie nie
można ich będzie odebrać w dniu rajdu na mecie. Znaczki dla uczestników zgłaszających
uczestnictwo po podanym terminie będą do odebrania w siedzibie PTTK w Cieszynie w
terminie późniejszym.
Życzymy przyjemnego i pogodnego spędzania czasu na górskich szlakach!
Do zobaczenia na Trzech Kopcach Wiślańskich. !

KIEROWNICTWO RAJDU

KARTA UCZESTNICTWA W RAJDZIE
Oddział PTTK ,,Beskid Śląski”
43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 56
dot. zgłoszenia uczestnictwa w 50 Jubileuszowym Górskim Rajdzie Młodzieżowym „Pożegnanie Lata” w dniu 29.09. 2018r.
z metą w obiekcie „Przytulisko Telesforówka” położonym w Brennej ul. Pilarzy 64.

Nazwa szkoły lub koła PTTK .................................................................................................. ..........................................................
Adres (telefon) ....................................................................................................tel. kontaktowy do opiekuna grupy.......................
............................................................................................................................. ...............................................................................
wybrana trasa nr....... ilość uczniów ........ ilość opiekunów........ ilość osób towarzyszących (płatnych) ........, łącznie osób …..
Udział w konkursie zgłaszają: ..................................................................................................................................... ....................
(imię i nazwisko)
Data wpłaty wpisowego................................................................/gotówka czy przelew/
Pieczęć i podpis zgłaszającego



Tu odciąć i dostarczyć na adres organizatora wraz z wpłatą do dnia 19. 09. 2018r.



