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zaprasza na 

5544  ZZIIMMOOWWYY  RRAAJJDD  PPIIEESSZZYY  
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☺ SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO WĘDROWANIA ☺ 

☺ ŻYJ Z PASJĄ ☺ 

 

Uczestnicy 

Drużyny szkolne pod opieką nauczyciela i inne (opiekun drużyny 10-osobowej nie płaci wpisowego) 

oraz miłośnicy rodzinnej turystyki kwalifikowanej; uczestnicy indywidualni w miarę wolnych miejsc. 

Wpisowe 

 

Zapisy 

• W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do 20 grudnia 2019r. w biurze O/PTTK w Jaworznie, 

ul. Grunwaldzka 35;  

• tel. (32) 616 39 52, pon. – czw., w godz. 10:00-17:00; 

• Po 20.12.2019 r. nie będzie możliwości dokonywania wpłat – biuro nieczynne z powodu 

urlopu i przerwy świąteczno – noworocznej. 

• KONTO: BANK BGŻ PARIBAS S.A. – 83 1750 0012 0000 0000 3864 3991; 
• e-mail: jaworzno.pttk@gmail.com, strona internetowa: www.pttk.jaw.pl 

Zasady zapisów oraz obowiązki uczestników 

• opiekun drużyny wraz z wpisowym składa listę uczestników z niezbędnymi zgodami; 

• wzory listy drużyny szkolnej, karty zgłoszenia indywidualnego oraz niezbędnych zgód na 

przetwarzanie danych w celach dotacyjnych i ubezpieczeniowych stanowią załączniki do 

regulaminu i są umieszczone na stronie internetowej; 

• odpowiedni ubiór turystyczny, przestrzeganie „Karty Turysty”; 

• przestrzeganie postanowień organizatorów, każda drużyna posiada apteczkę; 

• organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w czasie trwania rajdu; 

• organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany przebiegu rajdu; 

• wpisowe nie jest zwracane w przypadku nie zgłoszenia się uczestnika na rajdzie; 

• rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

Świadczenia 

• przejazd autokarem, ubezpieczenie, obsługa przodowników na trasie, znaczek rajdowy; 

• dyplom dla szkoły; 

• posiłek turystyczny na mecie rajdu; 

 

Przebieg rajdu 

1/. 8:30 – zbiórka na parkingu za Halerią „Galena” w Jaworznie (od str. ul. Rzemieślniczej), przejazd 

do Prądnika Korzkiewskiego – Hamerni i wyjście na szlak; 

2/. Trasa piesza: Prądnik Korzkiewski – Rezerwat Przyrody Dolina Kluczwody – Wierzchowie - 

Murownia; 

3/. Zakończenie rajdu – posiłek turystyczny, wręczenie dyplomów dla szkół. 

4/. Powrót autokarem do Jaworzna ok. godz. 17:00. 

Turystyka kwalifikowana 

1/. 10 km (przejście piesze) – 10 pkt do OTP; 

2/. Rezerwat Przyrody Dolina Kluczwody – 5 pkt. do Odznaki „Turysta Przyrodnik”.  

48 zł Dzieci i młodzież – członkowie PTTK 

53 zł Dzieci i młodzież oraz dorośli członkowie PTTK 

58 zł Sympatycy turystyki kwalifikowanej 


