
Górnośląski Oddział PTTK Katowice
Koło Przewodników Beskidzkich

SKKT „Bukowina” i SKKT „OLIMP”

serdecznie zapraszają
na

RAJD GÓRSKI
z okazji

 
„25-LECIA 

WYBUDOWANIA WIEŻY 
NA BARANIEJ GÓRZE”

Spotkajmy się 24 września 2016 r.
Meta Rajdu przy schronisku na Przysłopie.
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REGULAMIN

1) Termin i miejsce, program: 
•  Rajd odbywać się będzie w dniu 24 września 2016r na trasach Beskidu 

Śląskiego. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 
•  Meta Rajdu zlokalizowana będzie przy schronisku PTTK na Przysłopie. 
•  Przyjmowanie grup i osób indywidualnych oraz wydawanie świadczeń 

od godz. 12:30.
• Część oficjalna od godz. 13:30.
•  Zakończenie Rajdu wręczenie nagród, dyplomów i wyróżnień o godzinie 

14:30.

Kierownictwo Rajdu:
Kierownik Rajdu kol. Wiesław Bochenek
Z-ca kierownika rajdu kol. Leon Kopernik
Sekretarz kol. Tomasz Biernat
Członek kol. Grażyna Adamek
Członek kol. Ewa Fułat
Członek kol. Danuta Smolka

2) Cel Rajdu:
Popularyzacja turystyki górskiej indywidualnej, rodzinnej i grupowej, 
uczczenie 25 lat służby wieży na Baraniej Górze, poznanie piękna Beski-
du Śląskiego, popularyzacja Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT PTTK).

3) Propozycje tras rajdowych:
•  Wisła Czarne – doliną Białej Wisełki – Barania Góra – Przysłop – 3,45h;
• Wisła Czarne – doliną Czarnej Wisełki – Przysłop – 2h;
• Z Kubalonki – przez Stecówkę – Przysłop – 2,45h;
• Inne dowolnie wybrane trasy

4) Warunki uczestnictwa: 
W Rajdzie mogą uczestniczyć osoby indywidualne a także grupy zorga-
nizowane dzieci i młodzieży szkolnej, Koła SKKT, Koła PTTK, inne orga-
nizacje. Grupy szkolne uczestniczą w Rajdzie wyłącznie z opiekunem. 
Opiekunowie grup szkolnych i opiekunowie SKKT zwolnieni są z opłaty 
wpisowego. 



5) Wpisowe wynosi:
• 8 zł dla młodzieży szkolnej i członków SKKT
• 10 zł dla dorosłych uczestników 

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
• „Coś na ząb lub do picia” – w schronisku 
• Odznakę okolicznościową Rajdu
• Pamiątkowe kartki i ulotki z historią budowy wieży
• Pieczątkę okolicznościową
• Weryfikację punktów GOT
• Możliwość zwiedzenia Izby Leśnej i Muzeum Górskiego PTTK

6) W ramach kosztów własnych organizatorzy zapewniają:
•  loterię fantową z nagrodami (każdy los wygrywa) – nagroda główna 

powerbank z możliwością rozruchu samochodu
•  II-ga nagroda unikatowe wydanie Atlasu Gór Polskich 
•  nagrodę dla najliczniejszej grupy turystycznej rajdu,
•  nagrodę dla najstarszego uczestnika, 
•  nagrodę dla najmłodszego samodzielnie idącego uczestnika,
•  dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zgłoszonych drużyn rajdowych,
•  obsługę przewodnicką na trasach Rajdu po uprzednim zgłoszeniu. 

7) Zgłoszenia uczestników dokonuje się na karcie uczestnictwa: 
•   Zgłoszenia osobiście w Górnośląskim Oddziale PTTK  

ul. Rynek 13, 40-013 Katowice, z dopiskiem: 
„25 lat wieży na Baraniej Górze” 

•   Telefonicznie 032 253 03 62

•   pocztą na adres j.w. 

•   drogą elektroniczną na adres: pttk@pttk.katowice.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do 9 września (włącznie).

Kartę zgłoszenia można pobrać osobiście w GO PTTK Katowice lub na 
stronie internetowej Oddziału Górnośląskiego PTTK .



8) Postanowienia końcowe 
•   Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie, członkowie 

PTTK z opłaconą składką, są ubezpieczeni od NNW.
•   Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne 

szkody/zdarzenia w czasie trwania rajdu.
•   Interpretacja zapisów regulaminu należy wyłącznie do organizatorów 

Rajdu.

Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu wpłaty wpisowego na rachunek ban-
kowy nr: 21 1050 1214 1000 0007 0055 6913 z dopiskiem „25-cio lecie 
wieży na Baraniej Górze” w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 
2016 r. (piątek). Potwierdzenia przyjęcia wysyłamy wyłącznie drogą elek-
troniczną na podany wcześniej adres e-mailowy.
 

*  Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do regulaminu – do pobrania 
na stronie internetowej GO PTTK Katowice. 

WĘDRUJMY RAZEM!

SPOTKAJMY SIĘ NA BARANIEJ GÓRZE!

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

ORGANIZATORZY
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