
REGULAMIN: XX Jubileuszowego  

Rajdu Rodzin Chorzowskich 
19-20 wrzesień 2015 roku. 

 

ORGANIZATOR: 

 Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Chorzów 

 Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – Urzędu Miasta Chorzów 
 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY: 
Kierownik Rajdu  - Tomasz Zocłoński 

Z-ca Kierownika Rajdu -  Mirosław Nawrocki 

Kierownik Tras  - Aleksander Franiasz 

Sekretarz   -  Adam Lapski 

CEL RAJDU: 
 Upowszechnienie turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej 

 Popularyzowanie wyjazdów rodzinnych 

 Poznanie piękna i kultury Beskidu Śląskiego 

 Integracja mieszkańców miasta Chorzowa i regionu 

UCZESTNICTWO: 
W rajdzie powinny uczestniczyć przede wszystkim rodziny, które reprezentować może tylko osoba 

pełnoletnia. Przyjmowane będą również zgłoszenia  indywidualne. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć 

tylko pod opieką osób dorosłych. 

ZGŁOSZENIA   UCZESTNIKÓW: 
Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w biurze: 

 PTTK Oddział Chorzów - Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki 

41-500 Chorzów ul. Floriańska 42/1, tel.  32 771 99 74,  

od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00  do 17.00 

Wpłaty za uczestnictwo można dokonać bezpośrednio gotówką przy zapisie w kasie Oddziału PTTK 

Chorzów lub po potwierdzeniu telefonicznym wolnego miejsca na wybranej trasie rajdu na  

konto Oddziału PTTK Chorzów numer: 

  70 1940 1076 3077 9167 0000 0000 Credit Agricole Bank S.A. 
Zgłoszenie telefoniczne będzie ważne przez 4 dni robocze. Brak wpłaty po tym terminie skutkować będzie 

skreśleniem z listy uczestników. Decyduje kolejność zapisów. 

KOSZT UCZESTNICTWA: 

Trasy dwudniowe i jednodniowe 

Osoby pełnoletnie:       30 zł 

Dzieci i młodzież ucząca się do ukończenie 26 roku życia  10 zł 
(ważna legitymacja szkolna lub studencka)     



TERMIN ZGŁOSZENIA: 
Do 15 września 2015 r. lub do zapełnienia list uczestników – liczba miejsc ograniczona ilością miejsc w 

autokarze oraz miejsc noclegowych. 
 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKA: 
Na trasie dwudniowej: 

 obsługa przewodnicka na całej trasie 

 ubezpieczenie dwa dni 

 nocleg w schronisku na Szyndzielni i w Ośrodku „Savana” Brenna (warunki turystyczne, pokoje 
wieloosobowe, pościel) 

 przejazd  z Wapienicy do stacji PKP Bielsko-Biała   
Na trasie jednodniowej: 

 przejazd autokarem turystycznym 

 obsługa przewodnicka na całej trasie 

 ubezpieczenie 
Świadczenia wspólne: 

 pamiątka rajdowa 

 pieczątka rajdowa 

 ciepły posiłek na mecie, herbata 

 konkursy turystyczne i gry z nagrodami 

 punkt weryfikacji książeczek Górskiej Odznaki Turystycznej  

 pamiątkowy dyplom uczestnictwa 

 nagrody dla 3 najliczniejszych rodzin 
 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA: 
Uczestnicy rajdu z chwilą dokonania wpłaty zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 

zasad bezpieczeństwa i ochrony przyrody, jak również ogólnie przyjętych zasad kultury. Samodzielnie 

oddalanie się od grupy rajdowej, będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników Rajdu. 
 

NAGRODY: 
 Dla najliczniejszych rodzin (wyłonienie wśród pisemnie zgłoszonych na mecie rajdu rodzin, 

liczących minimum 4 osoby o tym samym nazwisku lub mieszkających pod tym samym 
adresem) 

 Za udział w konkursach, grach i zabawach podczas Rajdu 
 

META RAJDU: 
Karczma „Pod Zaporą” 
43-300 Bielsko-Biała Wapienica, ul. Tartaczna 1, 
tel. +48 502 636 069 lub 500 139 079,  www.podzapora.pl 
 

PROGRAM METY: 
12.30 -   przyjmowanie uczestników na mecie rajdu  
13:15 – 14:30   posiłek  
13:30 – 14:30  konkurs turystyczny, gry i zabawy 
13:30 – 15:00   prezentacja miejscowego zespołu regionalnego  
15.30 – 16.00   wręczenie dyplomów, nagród i zakończenie Rajdu  
16:50   przejazd autokarem do stacji PKP Bielsko-Biała  
17:20   odjazd pociągu do Katowic 

http://www.podzapora.pl/


TRASY RAJDU: 
 

TRASA I - dwudniowa (piesza-górska, średnia) 
dzień pierwszy  19.09.2015 r. (sobota). Zbiórka uczestników w Katowicach przed 

dworcem głównym PKP o godz. 8:15 (w holu przy kasach biletowych). Wyjazd o godz. 8:55 

pociągiem do stacji PKP Ustroń (pociąg relacji Katowice – Wisła Głębce). Przejście piesze na 

trasie: Ustroń (szlak czerwony) – Równica (schr.) – (szlak niebieski) Orłowa – (zejście 

szlak zielony) Brenna Leśnica, a następnie dojście do Brennej - Ośrodek Savana 

(nocleg). Czas przejścia ok. 4,5 – 5 godz. 

dzień drugi  20.09.2015 r. (niedziela). Śniadanie (we własnym zakresie), wyjście na 

trasę: Brenna – (szlak zielony) Błatnia (schr., zejście szlakiem niebieskim, czas przejścia 

ok. 3 godz.) – Bielsko Biała Wapienica. (meta rajdu). Po zakończeniu mety Rajdu 

przejazd na stację PKP Bielsko-Biała. Wyjazd pociągiem o godz. 17:20 do Katowic.  

TRASA II - dwudniowa (piesza-górska, średnia+) 
 

dzień pierwszy  19.09.2015 r. (sobota). Zbiórka uczestników w Katowicach przed 

dworcem głównym PKP o godz. 8:00 (w holu przy kasach biletowych). Wyjazd o godz. 8:32 

pociągiem do stacji PKP Bystra Wilkowice (pociąg relacji Katowice – Żywiec). Przejście 

piesze na trasie: Bystra Wilkowice (szlak niebieski) – Klimczok  (schr.) – (szlak żółty) 

Błatnia –  Klimczok, a następnie dojście na Szyndzielnię (nocleg). Czas przejścia ok. 

5,5 – 6 godz. 

dzień drugi  20.09.2015 r. (niedziela). Śniadanie (we własnym zakresie), wyjście na 

trasę: Szyndzielnia – (szlak żółty, czas przejścia ok. 2 godz.) – Bielsko Biała Wapienica. 

(meta rajdu). Po zakończeniu mety Rajdu przejazd na stację PKP Bielsko-Biała. Wyjazd 

pociągiem o godz. 17:20 do Katowic.  

TRASA III – jednodniowa - 20.09.2015 r. (piesza-górska, średnia) 
 

Zbiórka uczestników ul. Moniuszki (po stronie Komisariatu Policji) w Chorzowie. 

Wyjazd o godz. 7:00. Przejazd autokarem do Jaworza. Przejście piesze na trasie: 

Jaworze (szlak żółty) – Błatnia 917 m n.p.m. (schronisko) – zejście (szlak 

niebieski) Bielsko-Biała Wapienica (meta rajdu). Po zakończeniu mety rajdu wyjazd 

w drogę powrotną do Chorzowa ok. godz. 17:30. 

TRASA IV – jednodniowa – 20.09.2015 r. (piesza-górska łatwa) 
 

Zbiórka uczestników ul. Moniuszki (po stronie Komisariatu Policji) w Chorzowie. 

Wyjazd o godz. 7:30. Przejazd do Bielska-Białej Olszówka. Przejazd koleją 

gondolową na Szyndzielnię 1028 m n.p.m. Krótkie przejście do schroniska. 

Następnie przejście piesze (szlak niebieski) do Bielska-Białej Wapienica (meta 

rajdu). Po zakończeniu mety rajdu wyjazd w drogę powrotną do Chorzowa ok. godz. 

17:30. 



TRASA V – jednodniowa – 20.09.2015 r. (piesza-górska łatwa, dziecięca) 
 

Zbiórka uczestników ul. Moniuszki (po stronie Komisariatu Policji) w Chorzowie. 

Wyjazd o godz. 7:30. Przejazd do Bystrej Śląskiej. Przejście piesze na trasie 

Bystra Śląska (szlak czerwony) Równia nad Bystrą (szlak niebieski) – Kozia Góra 

683 m n.p.m. schronisko. Zejście na Błonia Cygański Las(szlak zielony). Następnie 

przejazd do Bielska-Białej Wapienica (meta rajdu). Po zakończeniu mety rajdu 

wyjazd w drogę powrotną do Chorzowa ok. godz. 17:30. 

TRASA VI – jednodniowa – 20.09.2015 r. (krajoznawczo-autokarowa) 
 

Zbiórka uczestników ul. Moniuszki (po stronie Komisariatu Policji) w Chorzowie. 

Wyjazd o godz. 7:30. Przejazd do Skoczowa (Rynek z ratuszem, muzeum św. 

Jana Sarkandra, papieski krzyż na Kaplicówce). Następnie przejazd do Jaworza 

(zwiedzanie parku zdrojowego). Po zwiedzaniu przejazd Bielska-Białej Wapienicy 

(meta rajdu). Po zakończeniu mety rajdu wyjazd w drogę powrotną do Chorzowa 

ok. godz. 17:30. 

TRASA VII – jednodniowa – 20.09.2015 r. (krajoznawczo-autokarowa) 
 

Zbiórka uczestników ul. Moniuszki (po stronie Komisariatu Policji) w Chorzowie. 

Wyjazd o godz. 7:30. Przejazd do Goczałkowic Zdroju (zwiedzanie części 

uzdrowiskowej, kaplica św. Anny). Następnie przejazd do Czechowic-Dziedzic 

(zespół pałacowo-parkowy Pałac Kotulińskich, nowoczesny kościół Chrystusa 

Odkupiciela, korona zapory Jeziora Goczałkowickiego). Po zwiedzaniu przejazd 

Bielska-Białej Wapienicy (meta rajdu). Po zakończeniu mety rajdu wyjazd w drogę 

powrotną do Chorzowa ok. godz. 17:30. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora Rajdu. 

 

 

 


