
REGULAMIN

XXII Rajdu Rodzin Chorzowskich
16-17 wrzesień 2017 roku.

ORGANIZATOR:
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Chorzów
Urząd Miasta Chorzów - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Kierownik Rajdu - Tomasz Zocłoński
Z-ca Kierownika Rajdu - Mirosław Nawrocki
Kierownik Tras - Aleksander Franiasz
Sekretarz - Aleksandra Osadnik-Zocłońska

CEL RAJDU:

 Upowszechnienie turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej

 Popularyzowanie wyjazdów rodzinnych

 Poznanie piękna i kultury Beskidu Śląskiego i Żywieckiego

 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:      jednodniowe dwudniowe  

Osoby pełnoletnie: 35 zł      40 zł 

Dzieci i młodzież ucząca się 15 zł     15 zł
do ukończenie 26 roku życia 

(ważna legitymacja szkolna lub studencka)
    

TERMIN ZGŁOSZENIA:

Do 11 września 2017 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 Błatniej lub Klimczoku  (warunki turystyczne, pokoje 

wieloosobowe, pościel)
 przejazd autokarem ze Szczyrku Biłej do stacji PKP Bielsko – Biała Główna

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 
 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:

Chata Wuja Toma - Przełęcz Karkoszczonka
43-370 Szczyrk, ul. Pasterska 9

http://www.grupathf.pl/chata_wuja_toma.php

Przebieg organizacji Mety:

13.00 - przyjmowanie uczestników na mecie rajdu 
13:45 – 14:45 posiłek 
14.00 – 15.00 konkurs turystyczny, gry i zabawy
16.00 – 16.30 wręczenie dyplomów, nagród i zakończenie Rajdu 
16:40 zejście na parking do Doliny Biłej (trasy dwudniowe)

17.10 przejazd autokarem do stacji PKP Bielsko – Biała (trasy dwudniowe)

17.30 zejście na parking do Doliny Biłej (trasy jednodniowe)

ok. 18.00 wyjazd ze Szczyrku Biłej do Chorzowa (trasy jednodniowe)

TRASY RAJDU:

TRASA I - dwudniowa (piesza – górska dla zaawansowanych)

dzień pierwszy  16.09.2017 r. (sobota)
Zbiórka uczestników w Katowicach w holu głównym dworca PKP o godz. 7:10  (przy
kasach biletowych). Wyjazd o godz. 7:42* pociągiem do stacji PKP Ustroń Polana
(pociąg relacji Katowice – Wisła Głębce). Przejście piesze na trasie:  Ustroń Polana
(szlak  czerwony)  –  Równica  –  Brenna  (krótki  odpoczynek).  Dalej  przejście
Brenna – Błatnia (schronisko PTTK - nocleg). Czas przejścia ok. 5 godz.
dzień drugi  17.09.2017 r. (niedziela)
Po śniadaniu (we własnym zakresie) wyjście na trasę: Błatnia –  (szlak żółtym do
Trzech Kopców) – Klimczok – przeł. Pod Klimczokiem i zejście czerwonym szlakiem na
Przełęcz Karkoszczonka do „Chaty Wuja Toma”. Czas przejścia ok. 2,5 godz.,
na  metę rajdu.  Po zakończeniu  mety  Rajdu przejście  i  przejazd na stację PKP
Bielsko - Biała. Wyjazd pociągiem o godz. 18.25 do Katowic (godz. 19.13). 



TRASA II - dwudniowa (piesza-górska dla wytrwałych)

dzień pierwszy  16.09.2017 r. (sobota)
Zbiórka uczestników w Katowicach w holu głównym dworca PKP o godz. 6:50 (przy
kasach biletowych). Wyjazd o godz. 7:25* pociągiem do stacji PKP Bielsko-Biała
(pociąg  relacji  Katowice  –  Zwardoń).  Po  przyjeździe  przejazd  autobusem  nr  16
komunikacji miejskiej do Wapienicy Zapora. Przejście piesze na trasie: Wapienica –
Błatnia schr. PTTK   (szlak niebieski, krótki odpoczynek)  – Klimczok  (szlak żółty,
nocleg w schronisku PTTK). Czas przejścia ok. 5,5 godz.
dzień drugi  17.09.2017 r. (niedziela)
Po  śniadaniu  (we  własnym  zakresie)  wyjście  na  trasę: Klimczok  (schronisko) –
Szyndzielnia  (schronisko) –  Klimczok  i  szlakiem  czerwonym  na Przełęcz
Karkoszczonka  do  „Chaty  Wuja  Toma”. Czas  przejścia  ok.  2,5  godz.).  Po
zakończeniu mety Rajdu przejście i przejazd autokarem na stację PKP Bielsko -
Biała. Wyjazd pociągiem o godz. 18.25 do Katowic (godz. 19.13). 

TRASA III – jednodniowa -   17.09.2017 r.   (piesza-górska średnia)  

Zbiórka  uczestników  przed  Urzędem Miasta  w  Chorzowie.  Wyjazd  o  godz.  7:00.
Przejazd autokarem do  Bystrej. Przejście piesze na trasie:  Bystra (szlak czerwony
do niebieskiego) –  Klimczok  (krótki  odpoczynek w schronisku) – zejście szlakiem
czerwonym na Przełęcz Karkoszczonka do Chaty Wuja Toma  (czas przejścia ok.
3 godz.).  Po zakończeniu mety rajdu przejście i  wyjazd ze Szczyrku Biłej  w drogę
powrotną do Chorzowa ok. godz. 18.00.

TRASA IV – jednodniowa –   17.09.2017 r.   (piesza-górska umiarkowana)  

Zbiórka  uczestników  przed  Urzędem Miasta  w  Chorzowie.  Wyjazd  o  godz.  7:00.
Przejazd autokarem na Szczyrk  Przełęcz Salmopolską. Przejście piesze na trasie:
Przełęcz  Salmopolska (szlak  czerwony)  –  przez  Kotarz  -  Beskid  Węgierski  na
Przełęcz  Karkoszczonka  do Chaty  Wuja  Toma  (czas  przejścia  ok.  3,5  godz.).
Po zakończeniu mety rajdu przejście i wyjazd ze Szczyrku Biłej w drogę powrotną do
Chorzowa ok. godz. 18.00.

TRASA V – jednodniowa -   17.09.2017 r.   (krajoznawczo-autokarowa)  

Zbiórka  uczestników  przed  Urzędem Miasta  w  Chorzowie.  Wyjazd  o  godz.  7:30.
Przejazd autokarem do Szczyrku. Zwiedzanie miejscowości: Sanktuarium Matki Bożej
Szczyrkowskiej „Na Górce”, drewniany kościółek pw. św. Jakuba Apostoła, skocznia
narciarska „SKALITE”, Beskidzka Galeria Sztuki. Przejazd do Szczyrku Biłej, przejście



żółtym szlakiem (ok. 30 min.) na metę rajdu. Po zakończeniu mety rajdu przejście i
wyjazd ze Szczyrku Biłej w drogę powrotną do Chorzowa ok. godz. 18.00.

TRASA VI – jednodniowa –   17.09.2017 r.   (krajoznawczo-autokarowa)  

Zbiórka  uczestników  przed  Urzędem Miasta  w  Chorzowie.  Wyjazd  o  godz.  7:30.
Przejazd autokarem do  Wisły Dziechcinki,  zwiedzanie  nekropoli  ewangelickiej
„Na  Groniczku”  (pochowani  są  tu  m.in.  Stanisław  Hadyna,  Bogumił  Hoff,  Jan
Sztwiertnia, bp Andrzej Wntuła). Przejazd do Wisły Malinki przejazd kolejką linową
na Cieńków Niżny, przejście piesze Pętlą Cieńkowską (rodzinny szlak spacerowy)
na skocznię im. A. Małysza. Zjazd kolejką linową na parking pod skocznią. Przejazd
przez  Przeł.  Salmopolską  na parking  do  Doliny  Biłej  w Szczyrku.  Przejście  żółtym
szlakiem do schroniska na metę rajdu (czas przejścia ok. 30 min). Po zakończeniu
mety  rajdu  przejście  i  wyjazd  ze  Szczyrku  Biłej  w  drogę  powrotną  do  Chorzowa
ok. godz. 18.00.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestników  obowiązuje  ubiór  turystyczny  dostosowany  do  aktualnych  warunków
pogodowych  oraz  tras  przejścia  pieszego.  Trasa  przejścia  może  ulec  zmianie  ze
względu na warunki  pogodowe i  bezpieczeństwo uczestników.  W takim przypadku
każdorazowo decyduje o tym prowadzący przewodnik realizujący trasę rajdu.
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, jak i bilety na przejazd kolejką linową czy
pociągiem uczestnicy opłacają sami w trakcie realizacji wyjazdu.

*Uwaga: od     03.09.2017   następuje zmiana w rozkładzie jazdy PKP.  
 Prosimy  o  ponowne  sprawdzenie  godzin  wyjazdu  w  biurze  lub  na  stronie:
www.chorzow.pttk.pl   przed planowanym terminem wyjazdu.  

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora Rajdu.

 

http://www.chorzow.pttk.pl/

