Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Koło Miejskie w Skoczowie
43-430 SKOCZÓW
ul. Krzywa 4
www.pttk.skoczow.ox.pl

e-mail: pttkskoczow@ox.pl

„XL Rajd Górski Szkół Gminy Skoczów”
– Wielka Czantoria, 25 maja 2018
„Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy Skoczów
w ramach konkursu dotacyjnego na rok 2018”

1. Termin i miejsce rajdu:
Rajd odbędzie się w piątek 25 maja 2018 na trasach Beskidu Śląskiego z metą na Wielkiej
Czantorii. Przyjmowanie drużyn na mecie rajdu od godz. 1200 do 1330.
Na zakończenie rajdu o godzinie 1340 odbędzie się konkurs turystyczno – gwarowy.
UWAGA – wyjście na trasy prosimy potwierdzić w dniu rajdu w godzinach 800 do 900
na numer telefonu 604 407 309.

2. Warunki uczestnictwa:
W rajdzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych Gminy Skoczów.
Drużyna rajdowa powinna posiadać 1 opiekuna na 10 uczestników.
Szkoła wystawia dowolną liczbę drużyn.

3. Zgłoszenia:
Karty zgłoszeń proszę wypisać czytelnie, drukowanymi literami.
Szkoły zgłaszają udział w rajdzie na podpisanych przez dyrektora kartach zgłoszenia
drużyn (załączone do niniejszego regulaminu), w terminie do 21 maja br.
Miejsce zgłoszenia: Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie, Mały Rynek 1.

4. Ubiór i ekwipunek:
Wymagane jest sportowo-turystyczne obuwie oraz nieprzemakalne okrycie i plecak lub
chlebak. Drużyna powinna posiadać mapę Beskidu Śląskiego oraz apteczkę.

5. Prawa i obowiązki uczestników:
Uczestnicy rajdu powinni przebywać trasę zespołowo i przestrzegać zasad „Karty Turysty“,
ochrony przyrody oraz przepisów przeciw-pożarowych.

6. Trasy rajdu:
Organizatorzy ustalają cztery trasy Rajdu:
a) Goleszów PKP (szlak czarny) - Tuł - Mała Czantoria – Wielka Czantoria (meta),
czas marszu około 3 godz., pkt do GOT 19
b) Ustroń Zdrój PKP (szlak żółty) - Mała Czantoria (szlak czarny) - Wielka Czantoria
(meta), czas marszu około 2,5 godz., pkt do GOT 14

c) Ustroń Zdrój PKP (szlak niebieski) - Poniwiec - Wielka Czantoria (meta),
czas marszu około 2 godz., pkt do GOT 11
d) Wisła Jawornik (szlak czarny) – Przełęcz Beskidek (szlak czerwony) – Wielka
Czantoria (meta), czas marszu około 2 godz., pkt do GOT 10.

7. Warunki konkursu turystyczno - gwarowego:
a) Ze względów organizacyjnych prosimy opiekunów grup o zgłaszanie z każdej szkoły
maksymalnie do 3 uczniów.
b) Uczestnicy oceniani są indywidualnie.
c) Nie zgłoszenie się do konkursu do godz. 1340 jest równoznaczne z rezygnacją udziału w
konkursie.
d) Dla zdobywców pierwszych pięciu miejsc przewidziano nagrody rzeczowe oraz
dyplomy.
e) Przewidziano również puchar dla najlepszej szkoły uczestniczącej w rajdzie.
f) Oceny dokona Komisja na podstawie:
 liczby uczestników w rajdzie,
 wybór trasy wycieczki,
 ogólna prezentacja drużyny (apteczka, obuwie, mapy, ubiór),
 liczba uczniów zdobywających GOT ( książeczki GOT do zakupienia na mecie),
 wyniki konkursu turystyczno – gwarowego.
W przypadku trudnych warunków atmosferycznych opiekunowie mogą zmienić
trasę rajdu – powiadamiają telefonicznie o tym fakcie organizatorów.

8. Uwagi końcowe:
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a ubezpieczenie drużyn
zabezpieczają szkoły zgłaszające.

Organizatorzy

