
R E G U L A M I N 
52 Rajd Krokusowy 

21.04.2018 PRZYSŁOP 
 

 Organizatorzy rajdu: 
 
 Oddział Miejski PTTK w Rudzie Śląskiej 
 Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej 
 Koło Przewodników Turystycznych PTTK 
  
 
Cele rajdu: 
Poznanie piękna Beskidów 
Popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawstwa 
Upowszechnienie form czynnego wypoczynku 
Kształtowanie kultury turystycznej 
 
Termin  i miejsce rajdu: 
 
Rajd odbędzie się w dniu 21.04.2018 r. na trasach jednodniowych z metą w 
schronisku PTTK na PRZYSŁOPIE  
 
Warunki uczestnictwa: 
 
W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, zakłady pracy, 
organizacje społeczne oraz turyści indywidualni. Każdej drużynie szkolnej 
powinien towarzyszyć nauczyciel lub pełnoletni opiekun, który powinien znać i 
przestrzegać regulamin rajdu. 
 
Ubiór i ekwipunek: 
 
Uczestnicy powinni posiadać ubiór dostosowany do uprawiania turystyki 
górskiej w warunkach zimowych. Kierownik drużyny powinien posiadać 
apteczkę, przewodnik i mapę terenu. 
 
Uczestnikom rajdu zapewnia się: 
 
Opiekę przewodnika 
Pamiątkowy znaczek 
Dyplom dla drużyny 
Udział w konkursach 
 
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do: 
 
Ubezpieczenia się na czas trwania imprezy  
Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz zasad Karty Turysty. 
Przestrzegania zasad ochrony przyrody i kultury na szlaku. 
 
 
 
 
 



Zgłoszenia: 
 
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 12.04.2018 r.  na adres Zarządu 
Oddziału PTTK w Rudzie Śląskiej 1, ul. Janasa 21, kod pocztowy 41-700 z 
dopiskiem RAJD KROKUSOWY lub dostarczyć do biura Zarządu Oddziału oraz 
uiścić  wpisowe w wysokości:  
 
40,00- zł. / zapewniamy przejazd autobusem/. Decyduje kolejność zgłoszeń 
8,00-, zł. / dojazd własny/ 
 
O uczestnictwie w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń 
 
Biuro czynne jest we wtorki i w czwartki w godz. 1600 - 1800 tel. 32 248 67 48 
 
Informacje można uzyskać również i na stronie internetowej 
www.rudaslaska.pttk.pl 
 
Pod numerem: 32-243-69-27 w godz. 2000 - 2100 
 

Start rajdu: 
 

         Drużyny zgłaszają się w punkcie wyjścia Trasy  1. na Przełęczy Kubalonka 

          

         Meta rajdu zlokalizowana będzie w schronisku na Przysłopie w godz. od 1200 - 1400 
          

Na mecie rajdu przewiduje się: 
 
Przeprowadzenie konkursów. 
Wręczenie dyplomów dla drużyn. 
Wręczenie nagród zwycięzcom konkursów. 
 
Trasy rajdu: 
 

Trasa nr 1 
Kubalonka –Stecówka- - Przysłop – Wisła Czarne 

    
BZ01   ilość punktów do GOT 14 

 
Trasa nr 2 

Drużyny na trasie dowolnej wychodzą samodzielnie i na własną 
odpowiedzialność 

 
 

Życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałej słonecznej pogody, dużo wrażeń i 
przyjemnego spędzenia czasu na naszym Rajdzie. 
       Organizatorzy 
 

http://www.rudaslaska.pttk.pl/

