ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKIEGO PTTK
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
ODDZIAŁOWA KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ
URZĄD MIASTA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Zgłoszenia:
Oddział PTTK Dąbrowa Górnicza
ul. Sienkiewicza 6 a/7
w godz. 13:00 – 18:00 (wtorek, środa, czwartek)
kontakt: biuro@dabrowa-gornicza.pttk.pl
tel.: +48 32 262 01 20
nawet po godz. urzędowania z prezesem tel. 602 850 998

ORGANIZATORZY RAJDU:
ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKIEGO PTTK W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
ODDZIAŁOWA KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ
KIEROWNICTWO RAJDU:
Piotr Targowski
Dorota Gdesz
Beata Sroczyńska
Anna Filipek
Grzegorz Gdesz
TERMIN I MIEJSCE RAJDU
1. Rajd odbędzie się 27.09.2020 roku na trasach Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego
oraz Żywieckiego.
CEL RAJDU
1. Zachęcenie do uprawiania turystyki górskiej, pieszej i krajoznawczej.
2. Popularyzacja piękna Beskidów.
3. Popularyzacja aktywnego wypoczynku.
4. Poznawanie geografii, topografii i historii regionów.
ZGŁOSZENIA I WPISOWE
Trasy tylko 1-dniowe:
10 zł

od zgłoszonego uczestnika

Zapisy do 24 września 2020 roku.
ŚWIADCZENIA:
 Opieka przewodnicka na trasach;
 Transport autokarowy;
 Odznaka rajdowa;
 Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów krajoznawczych na trasach rajdu;
 Punkty GOT do odznaki turystyki kwalifikowanej,
 Pierwsza Pomoc Przedmedyczna.

REGULAMIN – WARUNKI UCZESTNICTWA
1. 51. Górski Rajd Zagłębiaków jest regionalną górską imprezą turystyczną o średnim
stopniu trudności, organizowaną przez Oddział Miejski PTTK w Dąbrowie Górniczej.
Rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
2. W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni, rodziny, dzieci i młodzież szkolna
którzy dokonają zgłoszenia oraz wpłaty w sposób ustalony przez organizatora.
3. Zgłoszenia do udziału w Rajdzie można dokonać: osobiście w biurze O/ PTTK,
telefonicznie, sms-em, e-mailem (wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu),
należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką
i na odpowiedzialność osób dorosłych (opiekunów).
5. Od uczestników Rajdu wymagany jest dobry stan zdrowia oraz kondycja fizyczna
umożliwiająca uprawianie turystyki górskiej pieszej. Osoby uczestniczą w imprezie
na własną odpowiedzialność.
6. Uczestnicy Rajdu – nienależący do PTTK i członkowie PTTK z nieopłaconą aktualną
składką członkowską, mają obowiązek samodzielnego ubezpieczenia się na okres
trwania imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków lub korzystać z ubezpieczenia
np. szkolnego lub indywidualnego.
7. Uczestnicy Rajdu – członkowie PTTK z opłaconą składką za 20020/2021 r. są
ubezpieczeni do 31.03.21 r. na wszystkich wyprawach co legitymacja członkowska
PTTK potwierdza.
8. W związku z przebiegiem tras Rajdu w strefie nadgranicznej, uczestników obowiązuje
posiadanie przy sobie, przez cały okres trwania imprezy, dokumentów tożsamości.
9. Uczestnicy Rajdu powinni posiadać ponadto ubiór i wyposażenie stosowne
do uprawiania turystyki górskiej oraz apteczkę turystyczną.
10. W programie Rajdu, obok wędrówek turystycznych, organizatorzy przewidują konkursy
krajoznawcze w grupach rajdowych.
11. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie "Karty Turysty" i "Dekalogu
Turysty Górskiego", postanowień "Regulaminu Rajdu" oraz poleceń kierownictwa.
12. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczestników na trasach turystycznych ,
nieprzestrzegania zasad ochrony przyrody i zabytków, przepisów ppoż., rażącego
naruszania zasad współżycia społecznego oraz kultury osobistej i turystycznej,
kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo wykluczenia z imprezy.
13. Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w nim,
uczestników nieodpowiednio wyposażonych lub bez ubezpieczenia.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian przebiegu tras oraz modyfikacji
programu Rajdu z przyczyn obiektywnych.
15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów
oraz szkód w mieniu spowodowanych przez uczestników podczas trwania Rajdu.
16. W przypadku rezygnacji z imprezy w jakimkolwiek czasie wpisowe nie podlega
zwrotowi.
17. W przypadku nie przybycia na Rajd organizatorzy nie zwracają wniesionych opłat.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn niezależnych.
Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do kierownictwa
Rajdu.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie wycieczek
organizowanych w trakcie pandemii COVID-19
Uprzejmie informujemy, że podczas wycieczek uprasza się o stosowanie do zasad
bezpieczeństwa rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo
Zdrowia, m.in.:
1. Regularne mycie lub dezynfekowanie rąk.
2. Zachowanie dystansu społecznego.
3. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego np. w trakcie
jazdy autokarem prosimy o poruszanie się maseczce ochronnej / przyłbicy
ochronnej lub o zasłanianie ust i nosa.
4. Na pokład autokaru zabieramy tylko najpotrzebniejsze rzeczy (pozostałe
umieszczamy w bagażniku), w trakcie jazdy obowiązuje całkowity zakaz
spożywania posiłków, nie zmienianie zajętego miejsca oraz nie poruszanie się po
autokarze.
5. Zachowanie szczególnej ostrożności i w przypadku wystąpienia objawów tj.
wysoka temperatura (powyżej 38 st. C), kaszel, duszności, w przypadku
kontaktu z osobą posiadającą powyższe objawy lub będącą w trakcie
kwarantanny prosimy o rozważenie konsultacji lekarskiej, w przypadku braku
takiej możliwości prosimy zaprzestanie uczestnictwa w wycieczce.
6. W trakcie zwiedzania stosujemy się obostrzeń wynikających miejscowych
regulaminów np. konieczność zakrywania ust i nosa (np. wymóg maseczki lub
przyłbicy ochronnej), konieczność zwiedzania w małych grupach (np.
konieczność podzielenia grupy i wydłużenie czasu zwiedzania obiektu).

Odjazdy autokarów z parkingu za Pałacem Kultury Zagłębia o wyznaczonych godzinach

Trasy 1 – dniowe 27.09.2020 r.
Trasa 1 – Krajoznawcza – wyjazd godz. 7.00
Jaworze – Jasienica –Puńców -Dzięgielów- Cieszyn
Trasy 2-7 górskie piesze
trasa 2 (Beskid Żywiecki) – wyjazd godz. 7.00
Rycerka Kolonia- Schr. Przegibek- Bendoszka Wlk.- Praszywka -Rycerka Górna
zn. zielone, niebieskie, ok. 4 godz. 18 pkt do GOT
trasa 3 (Beskid Żywiecki) – wyjazd godz. 7.00
Rycerka Górna- Praszywka –Bendoszka - Schr. Przegibek- Rycerka Kolonia
zn. niebieskie, zielone, ok. 4godz. 18pkt do GOT
trasa 4 górska (Beskid Mały) – wyjazd godz. 8.00
Rzyki Jagódki- Groń Jana Pawła II- Schr. na Leskowcu- Leskowiec- Smrekowica- Rzyki
Czarny Groń
zn. czarne, czerwone, żółte, ok. 4godz. 23pkt do GOT
trasa 5 górska(Beskid Mały) – wyjazd godz. 8.00
Rzyki Czarny Groń- Smrekowica- Leskowiec- Schr. na Leskowcu- Groń Jana Pawła IIRzyki Jagódki
zn. żółte, czerwone, czarne, ok. 4godz. 23 pkt do GOT
trasa 6 górska (Beskid Ślaski) – wyjazd godz. 8.00
Szczyrk- Skrzyczne (Schr.)- Małe Skrzyczne- Malinowska Skała- Przeł. Salmopolska
zn. zielone, czerwone, ok.4,5 godz. 22 pkt do GOT
trasa 7 górska (Beskid Śląski) – wyjazd godz. 8.00
Przeł. Salmopolska- Malinowska Skała- Małe Skrzyczne- Skrzyczne (Schr.)- Szczyrk
zn. czerwone, zielone, ok. 4godz., 22 pkt do GOT.
Liczba uczestników ograniczona do ilości miejsc w autokarze na danej trasie.
Pierwszeństwo zapisów na Trasę Krajoznawczą mają członkowie PTTK Oddziału
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
Trasy mogą być łączone ze względu na ilość uczestników w autokarze.
Decyzję podejmują organizatorzy Rajdu.

Trasa Motorowa Dąbrowskiego Klubu Turystyki Motorowej PTTK
nr 86/20 KTM ZG PTTK w dn. 27.09.202019 r. jest dostosowana do trasy
Krajoznawczej Rajdu

