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XXIII Rajd Rodzin Chorzowskich
WISŁA CZARNE 2018 

2 września 2018 r. (niedziela)

TRASA III 
jednodniowa (piesza – górska łatwa)

Zbiórka  uczestników  przed  Urzędem  Miasta  w  Chorzowie.  Wyjazd  o  godz.
7:00.  Przejazd  autokarem  na  Przełęcz  Kubalonkę. Przejście  piesze  na  trasie:
Przełęcz Kubalonka – Stecówka – Dolina Czarnej Wisełki (skrzyżowanie). Po
wędrówce  krótki  przejazd  na  parking  przed  wejściem  w  Dolinę  Białej  Wisełki
a następnie  przejście  na  metę  rajdu (czas  całego  przejścia  ok.  2,5  godz.).  Po
zakończeniu mety rajdu wyjazd w drogę powrotną do Chorzowa ok. godz. 17:00.

Koszt uczestnictwa: 35 zł osoba dorosła
15 zł dzieci i młodzież ucząca się (do ukończenie 26 
roku życia – ważna legitymacja szkolna lub studencka) 

Świadczenia na mecie:

 przejazd autokarem
 obsługa przewodnika na całej trasie
 ubezpieczenie
 pamiątka rajdowa
 pieczątka rajdowa
 ciepły posiłek na mecie
 konkurs turystyczny i gry z nagrodami
 punkt weryfkacji książeczek Górskiej Odznaki Turystycznej (wyliczenie punktów 

przejścia trasy na mecie)
 nagrody dla najliczniejszej rodziny (zgodnie z Regulaminem)

 
We własnym zakresie:
 wyżywienie i napoje na trasie 

http://www.chorzow.pttk.pl/
mailto:oddzial@chorzow.pttk.pl


Uczestników  obowiązuje  ubiór  turystyczny  dostosowany  do  aktualnych  warunków
pogodowych  oraz  tras  przejścia  pieszego.  Trasa  przejścia  może  ulec  zmianie  ze
względu na bezpieczeństwo uczestników. W takim przypadku każdorazowo decyduje
o tym prowadzący przewodnik.

Miejsce zapisów na Rajd:

PTTK Oddział Chorzów  - Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki
ul. Floriańska 42/1 poniedziałek – piątek 9.00-17.00,  tel. 32 771 99 74

Termin zapisów: do 24 sierpnia 2018 r. lub do zapełnienia list uczestników

Meta Rajdu: 
Góralska Chata 

Wisła Czarne (Dolina Białej Wisełki)
Aniela i Piotr Cieślar

tel. kom. : 606 180 295
   kuligibiesiady@gmail.com 

Przebieg organizacji 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 – 15.45 wręczenie dyplomów, nagród i zakończenie Rajdu 
17:00 wyjazd autokarów do Chorzowa

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

PTTK Chorzów lub na konto Oddziału PTTK Chorzów numer:  70 1940 1076 3077 9167 0000 0000
Credit Agricole Bank S.A.  (po potwierdzeniu telefonicznym wolnego miejsca na danej trasie rajdu).

Przy wpłacie na konto należy umieścić dopisek „XXIII RRCH trasa nr 3”. Zgłoszenie telefoniczne rezerwo-
wane będzie przez 4 dni robocze od zgłoszenia. Brak wpłaty po tym terminie skutkować będzie skreśleniem
z listy uczestników. 

Wszystkich uczestników XXIII  Rajdu Rodzin Chorzowskich obwiązuje REGULAMIN, który dostępny
jest w biurze Oddziału PTTK  w Chorzowie i na stronie www.chorzow.pttk.pl 

RAJD DOFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW 

URZĘDU MIASTA CHORZÓW
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