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               RAJD  Z PEGAZEM - REGULAMIN 

   

 

 

 

I. TERMIN - 04-07-2020  

II. CEL IMPREZY  
 1.Wspieranie i promowanie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży oraz seniorów z terenu powiatu 

nyskiego i powiatów sąsiednich. 

2.Tworzenie tradycji aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie całorocznej turystyki 

kwalifikowanej.  

3.Podnoszenie kwalifikacji turystycznych, wzmocnienie kondycji psychofizycznej, 

4.Integrowanie dzieci  i młodzieży z różnych środowisk oraz seniorów. 

5.Spotkania pokoleniowe na szlaku, korzystanie z doświadczeń weteranów turystyki. 

III. UCZESTNICTWO 
W rajdzie biorą udział  chętni mieszkańcy powiatu nyskiego i okolicznych gmin. 

IV. TRASY 
I trasa- Złoty Stok - Przełęcz pod Trzeboniem (676 m. n.p.m.)- Złoty Stok  

II trasa - Złoty Stok- Przełęcz pod Trzeboniem (676 m n.p.m.) - Jawornik Wielki (872 m n.p.m.)-Złoty 

Stok 

V. ZGŁOSZENIA 
DO 03 LIPCA 2020 ROKU W CENTRUM KOORDYNACYJNYM RAJDU - BIURO 

TURYSTYCZNE TERATOUR UL. RYNEK 1 (WEJŚCIE OBOK WIEŻY RATUSZOWEJ) 

TELEFON: 796 030 025 lub na adres mailowy:  biuro@pegaz.org.pl 

Ze względów dokumentacyjnych prosimy o dostarczenie oryginalnych. Listy uczestników powinny 

zawierać następujące dane: nazwisko, imię, data urodzenia, nr tel.  

VI ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 
- OPIEKĘ WOLONTARIUSZY 

- USŁUGĘ PRZEWODNIKA SUDECKIEGO 

-TRANSPORT NA MIEJSCE RAJDU ORAZ POWROTNY 

- DYPLOMY I ODZNAKI RAJDOWE 

- UBEZPIECZENIE 

- MAPKI TRASY 

- POCZĘSTUNEK SŁODKI 

VII - KOSZT. 
Wpisowe na rajd: 15 zł/os. Świadczenia wymienione w punkcie VI są pokrywane z  wpisowego, 

dofinansowania współorganizatora Gminy Paczków, pracy społecznej członków: Stowarzyszenia 

Pegaz, pracy społecznej Klubu Seniora, Gminne Centrum Sportu,  Stowarzyszenia Generacja, 

Stowarzyszenia Kultury "Więź" oraz ew. sponsorów. 

VIII UWAGI KOŃCOWE: 
- transport uczestników zgłoszonych na rajd od będzie się z Paczkowa z parkingu na przystanku PKS 

w Paczkowie (istnieje ograniczona liczba miejsc) 

- godz. 9.00 - zbiórka uczestników rajdu - sprawdzenie list obecności,  

- godz. 9.20 - przejazd autokarem do Złotego Stoku 

- godz. 9.30 - Rozpoczęcie Rajdu 

- godz. 9.45 - wyjście na trasę  

- godz. 15.30 - zakończenie rajdu wyruszenie w drogę powrotną. 

- godz. 16.00 - zwiedzanie Kopalni Złota (tylko część z wodospadem) 

Uwaga: uczestników obowiązuje ubiór dostosowany do uprawiania turystyki górskiej (obuwie, 

płaszcz p. deszczowy, czapka). 

Organizator przewiduje ognisko na Przełęczy pod Trzeboniem, można zabrać ze sobą prowiant 

(kiełbaski na ognisko, chleb). Mile widziane instrumenty muzyczne. 

Grupy będą punktowane za zachowanie turystyczne na szlaku, wiedzę o regionie, wiedzę z pierwszej 

pomocy oraz za piosenkę rajdową. Przewidziane są nagrody i wyróżnienia.  
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WARUNKI  UCZESTNICTWA 
Uczestnicy rajdu pieszego zobowiązani  są do: 

 Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania  się 
decyzjom  organizatora rajdu. Dokonując zgłoszenia, uczestnik składa tym 
samym oświadczenie, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, 

 Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez 
organizatora rajdu oraz  przewodnika, 

 Posiadania dokumentu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja 
szkolna, legitymacja studencka), 

 Przemieszczania się zwartą grupą i nie schodzenia z wyznaczonego szlaku, 

 Niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody 
rodziców  lub prawnych opiekunów, 

 Przy przekroczeniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście  
i przeprowadzają całą grupę na drugą stronę, 

 Tempo marszu nadaje opiekun lub kierownik grupy i jest ono dostosowane do 
tempa najwolniejszego uczestnika, 

 Czas i miejsce odpoczynku wyznacza opiekun lub kierownik  grupy, 

 Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać 
organizatorowi rajdu, 

 Ograniczona liczba  uczestników to 150 osób, decyduje kolejność 
zgłoszenia.  

 Termin zgłoszenia do 03.07.2020 roku, 

 Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje dyskwalifikację i wykluczenie 
uczestnika z rajdu. 
 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 
 

 Wszelkich informacji udziela organizator rajdu, 

 Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożności na szlaku, 

 Uczestnicy rajdu zobowiązani są do znajomości Regulaminu Rajdu i 
stosowania się do zaleceń organizatora, 

 Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy 
rajdu nie przejmują odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, 
rzeczowe i majątkowe wynikłe przed, w czasie rajdu lub po rajdzie, zarówno 
wobec uczestników jak i osób trzecich, 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, 
zagubione lub skradzione w trakcie imprezy, 

 Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków relacjach  
z przebiegu rajdu, zamieszczanych w mediach elektronicznych i drukowanych 
oraz w materiałach promocyjnych organizatorów, 

 Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu, mogą być 
wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz na stronach internetowych, 

 W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. 


