
POLSKIE TOWARZYSTWO 
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

Oddział  Rybnik 
Komisja Turystyki Górskiej

Zaprasza na rajd  „Górska Jesień 2022” 

Organizator:
Komisja Turystyki Górskiej,  Koło PTTK Śródmieście
Kierownik imprezy: Zbigniew Jantoń
Czas i miejsce:
Rajd odbędzie się 30.09.2022 (piątek) na trasach dowolnych z metą w schr. PTTK na przełęczy Przegibek 
- Rycerka Górna.
Przyjmowanie drużyn na mecie rajdu od godz 11°° do godz 13°°.  Zakończenie ok godz 15 °°
Propozycje tras:
1)Rycerka Kolonia – schr. „Na Przegibku”  (szlak zielony – ok 1 godz 30 min)
2)Rycerka Dolna – Praszywka Wlk. – Bednoszka Wlk. - schr. „Na Przegibku”(szlak czarny – ok 3,5 godz)
3)Rycerka Dolna - schr. „Na Przegibku”(szlak zielony – ok 2 godz 20min)
4)Soblówka – Hala Rycerzowa - schr. „Na Przegibku”(szlaki: czarny, niebieski – ok 2,5 godz)
Cel rajdu:
> popularyzacja aktywnego wypoczynku
> popularyzacja kwalifikowanej turystyki górskiej
> poznawanie przyrody oraz Beskidu Żywieckiego
> umożliwienie zdobywania odznak GOT
Warunki uczestnictwa:
W rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni oraz
drużyny ze szkół. Osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne
mogą uczestniczyć w rajdzie pod opieką dorosłych.
Zgłoszenie uczestnictwa:
Oddział PTTK ul. Piłsudskiego 4   44-200 Rybnik 
tel.   032 422 36 53
Koszt uczestnictwa
35 zł. - płatne osobiście w lub przelewem bankowym do dnia 23.09.2022r.
Konto : 44 1090 1766 0000 0001 1922 7209
Uczestnicy otrzymują:
> puchary dla najliczniejszych drużyn
> upominek rajdowy
> gorący posiłek 
> potwierdzenie GOT
> nagrody za udział w konkursach
> okolicznościowy znaczek rajdowy
Obowiązki uczestników:
> przestrzeganie zasad ochrony przyrody
> ubezpieczenie we własnym zakresie
> zakaz spożywania alkoholu
> posiadanie mapy terenu, apteczki, ubioru turystycznego, listy uczestników
Postanowienia końcowe:
> rajd odbędzie się bez względu na pogodę
> w przypadku wycofania się z rajdu koszt uczestnictwa nie podlega zwrotowi
> interpretacja regulaminu należy do organizatorów
> za wszelkiego rodzaju skutki powstałe z winy uczestników organizator nie odpowiada

Uwaga!
Istnieje możliwość wynajęcia przewodnika, oraz skorzystania z przejazdu autokarem.

Schronisko PTTK na przełęczy Przegibek


