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 o puchar wójta gminy poraj 
 

 

 
 

 

 

Poraj 20-21.06.2020 



 

1. Organizator 

KLUB  TURYSTYKI  MOTOROWEJ  PTTK  TAJFUN  PORAJ 

O/Miejski Dąbrowa Górnicza 

Urząd Gminy Poraj 

42-360  Poraj 

Ul. Jasna 21 

2. Cel rajdu 

Poznawanie walorów krajoznawczych okolic Gminy Poraj 

Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa. 

Popularyzacja turystyki motorowej. 

Integracja rodzin członków PTTK  oraz gości. 

Dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. 

3. Kierownictwo rajdu 

Komandor:  Michał Całka                                    tel.  574060564 

V-ce  Komandor :  Marta  Rudzka                        tel.  791321470       

V-ce Komandor:  catering Klaudiusz Mannsfeld 

V-ce Komandor:  poligrafia Małgorzata Leśniak           

V-ce Komandor: konkursy Anna Mannsfeld 

Sędzia Główny :  Andrzej  Leśniak 

4. Termin i miejsce zbiórki - startu: 

Impreza turystyczna odbywa się w dniu  20-21.06.2020  

Zbiórka na parkingu przed informacją turystyczną - budynek PKP w Poraju. 

Adres:  

3 Maja 1,  

42-360 Poraj 

Na zbiórkę należy zgłosić się o godzinie 8
00  

w dniu 20.06.2020 

 

 



5. Zgłoszenie. 

Zgłoszenie należy wypisać na załączonych drukach i dostarczyć osobiście, przesłać pocztą 

lub pocztą elektroniczną pttkporaj@gmail.com 

Składkę na organizację imprezy można wpłacać w siedzibie koła Poraj budynek GOK pok 

19 w godzinach urzędowania lub  w punkcie Opłat Expert na placu Biedronki w Poraju 

codziennie od 9.00 do 16.00. Istnieje też możliwość uiszczenia opłaty w dniu rajdu przed 

jego rozpoczęciem po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych z Kierownictwem  Rajdu.  

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 18.06.2020r. 

Wysokość składki: 

- osoby dorosłe - 75 zł    opcja z noclegiem 115 zł  

- dzieci - 55 zł                 opcja z noclegiem 95 zł 

 

6. Warunki uczestnictwa 

W rajdzie mogą uczestniczyć turyści zrzeszeni w PTTK jak i niezrzeszeni                                  

w drużynach lub indywidualnie, w sprawnych samochodach osobowych dopuszczonych do 

ruchu drogowego po drogach publicznych po uiszczeniu składki na organizację imprezy.  

7. Świadczenia organizatora 

- Jazda na koniu (dla odważnych) 

- Degustacja regionalnych serów  

- Puchary i nagrody dla najlepszych drużyn 

- Ognisko integracyjne 

- Dla osób nocujących noclegi w Hotelu Kinga 

- Obiad w sobotę w niedzielę śniadanie i obiad 

- Okolicznościowa wlepka z rajdu 

- Materiały promocyjne i krajoznawcze 

- Udział w konkursach i współzawodnictwie 

- Członkowie PTTK z opłaconymi składkami są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków podczas trwania Rajdu, pozostałe osoby winny ubezpieczyć się indywidualnie. 

 

8. Uprawnienia i obowiązki uczestników 

- Przestrzeganie zasad bezpiecznej i kulturalnej jazdy, zajmowanie miejsc postojowych. 

- Czynny udział w konkursach rekreacyjnych  



9. Ramowy program RAJDU 

Sobota 

8
00 

   - Przywitanie uczestników w Poraju przed budynkiem informacji turystycznej -              

     budynek  PKP.  

8
10  

- 8
30 

  - Wydawanie materiałów i wyjazd na trasę rajdu.  

8
30  

- 16
00 

  - Rajd na orientację ze zwiedzaniem obiektów na trasie 

16
30   -  

17
30     

-
  
Obiad 

17
40  

- 20
00 

  - Konkurencje sprawnościowe i ognisko 

20
15                    

- 
 
Wyjazd na kwaterę 

Niedziela 

9
00    

-  Śniadanie 

10
00

-14
00

      - Konkurencje sprawnościowe gry i zabawy w terenie 

15
00 

-16
00         

- Obiad 

16
15

              - Podliczenie wyników i wręczenie nagród 

17
00

               - Zakończenie rajdu 

W czasie rajdu zwiedzimy min. ruiny zamku Olsztyn, miejsce martyrologii z II Wojny 

Światowej, Jaskinie Towarną, gdzie kręcone były sceny do serialu "Barwy Szczęścia", 

ośrodek agroturystyczny "Jurajski Koziołek". 

10. Postanowienia końcowe 

Klubowy Rajd Motorowy "II Porajski Rajd Jurajski o Puchar Wójta Gminy Poraj" jest 

imprezą "non-profit", nie ma charakteru komercyjnego. Rajd tworzony jest na zasadach 

samoorganizacji siłami wolontariatu, zgodnie ze statutem PTTK.  

- Drużyny i uczestnicy biorą udział w spotkaniu na własne życzenie i odpowiedzialność. 

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim 

przez uczestników Rajdu. 

- Impreza odbywa się niezależnie od pogody. 

- W przypadku nie stawienia się na zbiórkę wpisowe nie podlega zwrotowi. 

- Interpretacja Regulaminu oraz wydawanie dodatkowych komunikatów należy do KTM 

"TAJFUN" Poraj o/Miejski Dąbrowa Górnicza 

- Impreza Motorowa została zatwierdzona przez KTM ZG PTTK jako impreza o randze 

klubowej pod  nr 61/20 KTM ZG PTTK 

Rajd odbywa się pod patronatem Wójt Gminy Poraj Katarzyny Kaźmierczak     

 Z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19 w trakcie trwania imprezy będziemy 

przestrzegać bieżących zaleceń sanitarnych przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia 

we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Będziemy na bieżąco z wytycznymi 

w zakresie zdrowia publicznego zdefiniowanymi przez gov.pl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

http://gov.pl/


  


