
REGULAMIN 

Rajdu Czerwonokrzyskiego „100-lecia PCK” 

I. Organizatorzy:  

Klub HDK PCK „Ognista Kropla” przy JRG w Krynicy Zdroju,  

Oddział PTTK „Beskid” w Nowym Sączu,  

Zespół ds. rozwoju i promocji honorowego krwiodawstwa w Krakowie.  

II. Termin, miejsce i zgłoszenie udziału w rajdzie:  

1. 24.05 – 31.08.2019 na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i 

podkarpackiego, 100 dniowy rajd na 100-lecie PCK. 

2. 24.05 – rozpoczęcie rajdu w Ustroniu / w Ustrzykach 

3. 31.08 – zakończenie rajdu oficjalne podsumowanie rajdu „100-lecia PCK” 

schronisko Hala Łabowska – pasmo Jaworzyny Krynickiej.  

4. Zgłoszenia na rajd należy przesłać tylko na adres e-mailowy – 

rajdy@interia.pl  do 12 maja 2019 roku oraz w drodze wyjątku do 31 

maja br. w porozumieniu z  organizatorem.  

III. Cel rajdu: 

1. Uczczenie rocznicy 100-lecia PCK 

2. Integracja środowiska PCK / HDK i PTTK 

3. Zachęcenie do uprawiania turystyki górskiej, pieszej 

4. Popularyzacja piękna polskich gór, obcowania z przyrodą 

5. Popularyzacja turystyki pieszej wśród klubów HDK PCK i członków ich 

rodzin, jako jednej z form czynnego wypoczynku 

6. Doskonalenie zasad bezpieczeństwa w górskiej turystyce kwalifikowanej  

7. Promocja aktywnej formy wypoczynku  

8. Propagowanie pozytywnego wizerunku PCK  i PTTK 

9. Przyjemne spędzenie czasu  
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IV. Uczestnictwo w rajdzie 

1. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne 

2. Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych chcących uczcić 100-lecie PCK 

(stowarzyszeń, fundacji, innych organizacji pozarządowych, instytucji, jak 

również innych środowisk pracowniczych i zawodowych) 

3. Uczestnicy rajdu biorą udział 

- na własny koszt 

- wyżywienie ewentualne noclegi we własnym zakresie 

4. Rajd odbywa się bez względu na panujące warunki atmosferyczne 

5. W rajdzie uczestniczą krwiodawcy, członkowie i sympatycy PCK, 

członkowie i sympatycy PTTK, rodziny i młodzież, którzy w określonym 

terminie dokonają zgłoszenia poprzez przesłanie karty zgłoszenia za 

pośrednictwem swojego Klubu HDK PCK lub indywidualnie tylko na adres 

e-mailowy rajdy@interia.pl do Sekretariatu Rajdu. 

6. Kierownikiem grupy deklarowanego odcinka rajdu jest prezes Klubu HDK 

PCK lub inna upoważniona przez niego osoba pełnoletnia lub przewodnik 

PTTK lub inna pełnoletnia osoba zgłaszająca swoją grupę do udziału w 

rajdzie. 

7. Trasa rajdu jest załącznikiem folderu rajdu 

8. Zgłoszenie powinno zawierać: imię + nazwisko, numer telefonu, e-mail, 

deklarowana trasa według ustalonego wzoru - karty zgłoszenia. 

9. Uczestnik rajdu poprzez zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez organizatorów oraz wykorzystanie zdjęć i 

filmików okolicznościowych w celu dokumentacji rajdu. 

10. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką 

osób dorosłych (opiekunów). 
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11. Uczestnik rajdu powinien cieszyć się dobrym stanem zdrowia adekwatnym 

do zadeklarowanej trasy, swym zgłoszeniem w rajdzie potwierdza właściwy 

stan zdrowia. 

12. Osoby uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność 

13. Uczestnik rajdu może ubezpieczyć się sam we własnym zakresie 

(organizatorzy rajdu nie zapewniają ubezpieczenia !) 

14. Uczestnicy rajdu powinni posiadać ubiór i wyposażenie stosowne do 

uprawiania turystyki górskiej oraz wskazana turystyczna apteczka PP 

(szczegóły wyposażenia znajdują się w folderze rajdu) 

15. W programie zakończenia rajdu obok wędrówek turystycznych organizator 

może zapewnia gorący posiłek /danie barowe/ i zabawę przy ognisku – 

konkursy i zabawy w tym konkurs piosenki pod warunkiem zgłoszenia się 

minimum 25 uczestników. 

16. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie „Karty Turysty” i 

„Dekalogu Turysty Górskiego”, postanowień regulaminu rajdu oraz poleceń 

opiekuna lub przewodnika grupy. 

17. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczestników na trasach 

turystycznych lub w miejscach zakwaterowania, nieprzestrzegania zasad 

ochrony przyrody, przepisów ppoż. rażącego naruszania zasad współżycia 

społecznego oraz kultury osobistej i turystycznej – kierownictwo rajdu 

zastrzega sobie prawo wykluczenia osoby bądź grupy z imprezy. Każdy 

przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Organizatorzy rajdu nie biorą 

odpowiedzialności materialnej za takie zachowania i wyrządzone szkody. 

18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu 

wypadków, urazów oraz szkód w mieniu spowodowanych przez 

uczestników podczas trwania rajdu – odpowiedzialny kierownik grupy. 



19. Kierownik grupy zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w nim 

uczestników nieodpowiednio wyposażonych, a także będących w 

wątpliwym stanie zdrowia lub zachowania.  

20. Rezygnacja z wcześniej zgłoszonej karty udziału w danym etapie – 

odcinku w terminie ok. 10 dni przed zdeklarowaną trasą do organizatorów,  

21. Organizatorzy mają prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie 

niezależnych. 

22. Ostateczna interpretacja postanowień nieniniejszego regulaminu należy do 

organizatorów i partnerów rajdu  

23. Uczestnicy rajdu są proszeni o wypełnienie Karty Uczestnika – wzór nr 2 

oraz w miarę możliwości dokumentowanie rajdu jako formy upamiętnienia 

trasy przejścia w celach stworzenia kroniki po zakończeniu rajdu (zdjęcia, 

pieczątki, itp.). Zgromadzone materiały należy przesłać do sekretariatu 

rajdu niezwłocznie po przejściu danego etapu lub najpóźniej do 15 

września 2019 r. Po tym terminie powstanie Kronika Rajdu 

Czerwonokrzyskiego 100-Lecia PCK która będzie zdeponowana w 

Małopolskim Oddziale Okręgowym PCK ul. Studencka 19 celem historii dla 

przyszłych pokoleń.  

V. Świadczenia ze strony organizatorów: 

1. Odznaka rajdu plus okolicznościowy odcisk pieczęci rajdu w dyspozycji 

organizatorów  

2. Punkty GOT 

3. Dyplomy dla drużyn / puchary dla klubów / certyfikaty uczestnictwa 

4. Nagrody rzeczowe dla uczestników rajdu indywidualnych / grup / 

klubów HDK od sponsorów i partnerów rajdu. 



5. Imprezy integracyjne na odcinkach pośrednich ustalonych przez 

organizatorów w porozumieniu z wcześniejszym ustaleniem ze strony 

kierownika danej grupy uczestników. (min. 15 osób) 

6. Noclegi we własnym zakresie 

7. Wyżywienie w czasie rajdu we własnym zakresie 

VI. Komitet Honorowy Rajdu 

                Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu 

                Prezes Zarządu Oddziału ZOSP RP w Nowym Sączu 

 

VII. Komitet organizacyjny i Sekretariat Rajdu - rajdy@interia.pl 

           Komandor Rajdu  – Dariusz Cieśla  tel. 663 768 590 PCK 

– Tadeusz  Maciaś  tel. 692 961 796 PTTK 

                Sekretariat Rajdu  – Paweł Hajduga, Michał Mółka,  

VIII. Trasa rajdu  

1. Trasa rajdu rozpisana na etapy odcinkowe, jako załącznik folderu rajdu. 

IX. Folder rajdu  

1. Regulamin Rajdu Czerwonokrzyskiego 100-lecia PCK 

2. Przydatne informacje o wycieczkach i bezpieczeństwie w górach 

3. Szczegółowa trasa rajdu podzielona na etapy odcinkowe rajdu  

4. Wyposażenie – ekwipunek / apteczka  

5. Wzory załączników do zgłoszenia i udokumentowania rajdu  

a) Wzór 1 karta zgłoszenia 

b) Wzór 2 karta uczestnictwa 
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