Oddział PTTK „WISŁA”
KST Čadca, KČT Třinec
PTTS-BS w RČ
Gmina Wisła

ZAPRASZAJĄ
na

XVII MIĘDZYNARODOWY
RAJD NARCIARSKO-PIESZY
„„KU ŹRÓDŁOM WISŁY””

który odbędzie się

21 MARCA 2020 r.

Organizatorzy:
•
•
•

PTTK Oddział WISŁA
KST Čadca, KČT Třinec, PTTS-BS v RC,
wsparcie finansowe Gminy Wisła

Kierownictwo rajdu:
Komandor
Wice Komandor
Sekretarz
Kierownik trasy nr 1
Kierownik trasy nr 2
Kierownik trasy nr 3

−
−
−
−
−
−

Gustaw Czyż
Tadeusz Leżański
Anna Czyż
Tadeusz Leżański
Dorota Wrzecionko
Zbigniew Wrzecionko

Cele rajdu:
−
−
−
−
−

propagowanie turystyki kwalifikowanej
upowszechnianie czynnego wypoczynku
poznanie piękna terenów Beskidu Śląskiego
podtrzymanie wspólnoty turystycznej pogranicza
propagowanie zasad bezpieczeństwa turystyki narciarskiej

Termin:
21 marca 2020 r. START godz. 9:00-10:00
Punkty startowe czynne od godz. 9.00 do 10.00

Trasy rajdu:
TRASA nr 1 narciarsko-piesza:
Kubalonka – Kozińce – Gronik – cmentarz na Gróniczku – „Dworek
Nad Wisłą” – długość trasy 6 km, czas przejścia 3 godziny
TRASA nr 2 narciarsko-piesza:
Malinka Spółdzielnia – ul. Kadłubowa – Smrekowiec – Trzy Kopce –
Gościejów – Dworek Nad Wisłą – długość trasy 8 km, czas przejścia 4
godz.
TRASA nr 3 narciarsko-piesza:
Przełęcz Salmopolska (żółtym szlakiem) – Jawierzny – Smrekowiec
(czarnym szlakiem) do Doliny Gościejowa – Dworek Nad Wisłą, długość
trasy 10 km, czas przejścia 5 godz.

META (czynna od godz. 10:00)
„Dworek Nad Wisłą”
ul. Wyzwolenia 65

Warunki uczestnictwa
• Rajd jest imprezą kwalifikowaną, wymagającą od uczestników
odpowiedniego sprzętu i wyposażenia oraz należnej kondycji
• W rajdzie mogą brać udział drużyny i turyści indywidualni
• Osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie pod opieką osób
dorosłych
• Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest nadesłanie zgłoszenia (imienne
listy członków drużyny) i wpłacenia wpisowego

Zgłoszenia i odpłatność
Zgłoszenia na rajd należy przesłać na kartach zgłoszeń do 9 marca 2020 r.
na adres:
PTTK Oddział „WISŁA”
43 – 460 Wisła ul. Lipowa 4A

Wpisowe na rajd:
•
•

dorośli – 15,00 zł
młodzież – 7,00 zł

Wpisowe prosimy wpłacać do 9 marca 2020 r. w siedzibie oddziału
lub na konto ING BSK 85 1050 1096 1000 0022 8051 4403
Wszelkich informacji na temat rajdu udziela biuro Oddziału
tel. 33 855 35 60 wew.24, fax wew.22
e-mail: pttk@wisla.pl

Świadczenia
−
−
−
−
−

znaczek rajdowy
gorący posiłek na mecie rajdu
nagrody w konkursach
potwierdzenie do odznaki turystyki pieszej GOT
konkursy i liczne atrakcje na mecie rajdu

Obowiązki uczestnika
PRZESTRZEGANIE
− postanowień regulaminu rajdu
− postanowień karty turysty
− stosowania się do zarządzeń kierownictwa rajdu i tras
POSIADANIE
− potwierdzenia przyjęcia na trasę
− dowodu wpłaty wpisowego
− apteczki pierwszej pomocy
− właściwych dawek humoru, życzliwości i uśmiechu

Członkowie PTTK z ważną legitymacją
są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
na terenie całej Europy na mocy porozumienia ZG
PTTK z Ergo Hestia S.A., natomiast każdy inny
uczestnik
musi ubezpieczyć się sam!!!
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności
za ewentualne wypadki zaistniałe podczas rajdu
spowodowane przez uczestników
oraz osoby trzecie

