
Regulamin 

 

II Szczyrkowskiego Rajdu Górskiego 
 

I. Organizator Rajdu: 

 

          Oddział PTTK Szczyrk 

          SP 1 Szczyrk 

          UM Szczyrk. 

 

          II.Termin rajdu: 27.10.2018r. 

 

          III. Warunki uczestnictwa: 

  

          Do udziału w rajdzie zapraszamy drużyny zgłoszone przez następujące szkoły:   

          SP Rybarzowice, SP Buczkowice, SP Godziszka, SP Kalna, SP 2 Szczyrk, 

          SP 1 Szczyrk. 

           

          Udział w Rajdzie jest nieodpłatny. 

 

          W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizatorzy 

          rajdu podejmą decyzję o ewentualnym odwołaniu rajdu, zmianie jego terminu 

          lub zmianie przebiegu tras. 

 

          W rajdzie mogą brać udział tylko osoby ubezpieczone (ubezpieczenie szkolne). 

 

          Karty zgłoszeń należy przesłać do SP 1 Szczyrk tel/fax: 33 817 85 59 

          termin zgłoszeń: 22.10.2018r. 

   

          IV. Start i rozpoczęcie rajdu: 

           

          Miejsce: 

          Szczyrkowskie trasy narciarstwa biegowego i crossowy tor rowerowy. 

 

          Termin: 

          27.10.2018r.  Godz: 9:00 

          (powitanie uczestników, czynności organizacyjne, wymarsz na trasy). 

 

 

 

 

 

 

 



V. Trasy rajdu: 

 

          Trasa 1:  Szczyrkowskie trasy narciarstwa biegowego i crossowego toru 

                         rowerowego - Os. Migdalskie – Beskid (miejsce pamięci ofiar 

                         II Wojny Światowej) – Przeł. Karkoszczonka – Pętla autobusowa 

                         Szczyrk Biła (niebieski szlak spacerowy), a dalej: 

                   1a) wariant skrócony: zejście do amfiteatru Skalite ul. Górską do 

                         Mostu Bielańskiego (zielony szlak turystyczny), a następnie 

                         ścieżką rowerowo – pieszą. 

                         (możliwość podejścia do miejsca pamięci ofiar II Wojny 

                         Światowej w Parku Zwierzyniec, w rejonie Mostu Bielańskiego). 

                   1b) wariant rozszerzony: Sanktuarium MB Królowej Polski na Górce - 

                         zejście do amfiteatru Skalite ul. Turystyczną (niebieski szlak 

                         spacerowy), a następnie ścieżką rowerowo – pieszą. 

 

         Czas przejścia: 1a) 4,5 godz. 1b) 5 godz. 

          

         Trasa 2:  Szczyrkowskie trasy narciarstwa biegowego i crossowego toru 

                        rowerowego – stacja pośrednia kolei linowej na Skrzyczne na 

                        Jaworzynie (ul. Olimpijską, a dalej drogą leśną) – zejście niebieskim 

                        szlakiem spacerowym przez Doliny – Dunacie – ul. Myśliwską – do 

                        miejsca pamięci ofiar II Wojny Światowej w Parku Zwierzyniec – 

                        Most Bielański, a następnie ścieżką rowerowo – pieszą do amfiteatru 

                        Skalite. 

                        

          Czas przejścia: 4,5 godz. 

 

          Trasa 3: Szczyrkowskie trasy narciarstwa biegowego i crossowego toru 

                        rowerowego -  do miejsca pamięci ofiar II Wojny Światowej 

                        w Parku Zwierzyniec (ulicami: Wierzbową – Akacjową – Myśliwską -   

                        Lipową) – Most Bielański – Przeł. Siodło (zielony szlak turystyczny, 

                        w ostatnim odcinku niebieski szlak rowerowy) – zejście drogą leśną 

                        dookoła Skalitego, w rejon byłego Campingu Skalite – ścieżką 

                        rowerowo – pieszą do amfiteatru Skalite. 

 

          Czas przejścia: 4 godz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          VI. Meta i zakończenie rajdu: 

  

          Amfiteatr Skalite 

 

          Przyjmowanie drużyn w godz. 13:00 – 14:00. 

          Organizatorzy Rajdu zapewniają posiłek, pamiątki, drobne upominki. 

          Na mecie Rajdu przewidziano konkursy, quizy i inne niespodzianki. 

          Zakończenie Rajdu planowane jest na godzinę 15:00. 

 

          VII. Uwagi końcowe: 

 

          Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestników od niebezpiecznych 

          wypadków. Organizatorzy zalecają opiekunom grup umożliwienie   

          uczestnictwa w Rajdzie jedynie osobom ubezpieczonym. 

          Każda drużyna ma obowiązek posiadania apteczki pierwszej pomocy oraz 

          mapy obejmującej swym zasięgiem całą wybraną trasę Rajdu. 

          Zgłoszenie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

          Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników 

          Rajdu, w celach promocyjnych, na stronach internetowych organizatorów 

          Rajdu oraz szkół biorących w nim udział.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

II SZCZYRKOWSKI RAJD GÓRSKI 

SZCZYRK 27.10.2018R. 

 
Instytucja zgłaszająca: ….............................................................................................. 

 

Osoba upoważniona do kontaktu (nazwisko i imię, telefon komórkowy): 

 

….................................................................................................................................... 

 

Wybrana trasa: ….................. 

 

Nazwa drużyny: …........................................................................................................ 

 

LP. NAZWISKO I IMIĘ WIEK ADRES ZAMIESZKANIA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Opiekun drużyny (nazwisko i imię, telefon komórkowy): 

 

….......................................................................................  -  ….................................. 

                                                                                                             (podpis) 

 

 

 

 

…....................................                            .…............................................................... 

       (miejsce i data)                                     (pieczęć i podpis instytucji zgłaszającej) 

 


