RAJD W TARTY WYSOKIE
POLSKIE I SŁOWACKIE w dniach 14 – 21 sierpnia 2021
ORGANIZATOR Komisja Turystyki GórskiejOddziału PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku.
CEL RAJDU
• Celem rajdu jest popularyzacja kwalifikowanej turystyki górskiej jako formy aktywnego
wypoczynku i integracja oraz poznawanie Tatr Polskich i Słowackich. Dodatkowo założeniem rajdu
jest promowanie aktywności fizycznej poprzez wędrówki po pięknych szlakach Tatr.
LOKALIZACJA I CZAS TRWANIA RAJDU
• Uczestnicy Rajdu wędrować będą szlakami tatrzańskimi w dniach 14.08.2021 r. – 21.08.2021 r.,
w otoczeniu niezwykle malowniczych górskich krajobrazów, położonych w TatrachPolskich i
Słowackich, wśród urokliwych dolin i zabytków kultury, w pasmach górskich wyróżniających się
specyficzną rzeźbą terenu oraz charakterystyczną florą i fauną.
• Dla uczestników przewidziano miejsca noclegowe w pokojach 2,3 i 4 – osobowych (wszystkie z
pełnym węzłem sanitarnym). Bazą rajdu i miejscem zakwaterowania będzie Pensjonat U Hanki –
Murzasichle, adres: ul. Budzowa 3 D 34-531 Murzasichle,tel. 660 123 788 ...
• Organizator przewiduje trasy dowolne (uczestnik idzie na własną odpowiedzialność!)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• W rajdzie mogą wziąć udział członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2021 rok i
dokonają opłaty wpisowego w wysokości 920,00 zł.
• Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki górskiej.
• Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w Rajdzie pod opieką rodziców lub osób
prawnych.
• Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW RAJDU
Każdy uczestnik Rajdu powinien bezwzględnie posiadać:
• ubiór i obuwie dostosowane do uprawiania turystyki górskiej oraz zmiennych warunków
atmosferycznych,
• dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną lub paszport),
• zapas wysokokalorycznej żywności na jeden dzień.
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI
1. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
2. Zobowiązuje się uczestników do:
a) przestrzegania zasad poruszania się w Parkach Narodowych i Rezerwatach,
b) przestrzegania regulaminu obowiązującego w obiekcie noclegowym,
c) stosowania zasad wzajemnej koleżeńskości i partnerstwa,
d) udzielania pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku,
e) poruszania się po ściśle wyznaczonych w regulaminie rajdu trasach,
f) stosowania się do wszelkich poleceń Kierownictwa Rajdu.
g) osoby wyjeżdżające na Słowację są zobowiązane do spełnienia wymogów Republiki Słowackiej
obowiązujących w dniu wyjazdu.
h) z uwagi na ograniczenia wynikające z COVID-19, uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia
DEKLARACJI UCZESTNICTWA wg wzoru załączonego do Regulaminu Rajdu
3. Organizator zapewnia:
a) zmienne warunki atmosferyczne,
b) zakwaterowanie i wyżywienie - typu HB (od obiadokolacji 14.08 – do śniadania 21.08 + obiad
w dniu 21.08.2021r.),
c) punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej zgodnie z jej regulaminem,
d)ubezpieczenie NNW, KL,
e) informator rajdowy -opracowane trasy rajdowe,
f) oraz inne atrakcje.
4. Dodatkowy koszt:
a) bilety wstępu do TPN:
bilet normalny 7,00 zł, bilet ulgowy 3,50 zł
bilet 7-dniowy normalny 35,00 zł, bilet 7-dniowy ulgowy 17,50 zł

bilet grupowy normalny (do 10 osób) 63,00 zł, bilet grupowy ulgowy (do 10 osób) 31,50 zł
b) bilety na wyciąg
• Kasprowy Wierch; bilet góra – dół normalny - 99 zł (w kasie w Kuźnicach), 119 zł (online lub
biletomacie); ulgowy - 79 zł (w kasie) i 99 zł (online lub biletomat) ,
bilet w jedną stronę: 65 zł (z rezerwacją godziny przejazdu 79 zł); ulgowy - 55 zł (z rezerwacją
godziny przejazdu 69 zł) ,
• bilety na wyciąg Štrbské Pleso – Solisko (przewyższenie 428 m, dolna stacja 1386 mnpm, górna
stacja 1814 mnpm); bilet góra – dół: normalny 18 €, ulgowy 15 €, góra normalny 15 €, ulgowy 12 €,
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Koszty dodatkowego wyżywienia, podróży oraz dojazdów środkami komunikacji publicznej lub
prywatnej, bilety wstępu, bilety na wyciąg ponoszą uczestnicy.
2. Organizator i Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo:
a) zmiany zaplanowanej trasy na inną z uwagi niesprzyjających warunków pogodowych dla danej
trasy,
b) wykluczenia z Rajdu uczestnika bez obowiązku zwrotu wpisowego za:
- spowodowanie nieszczęśliwego wypadku lub nieudzielenie pomocy w razie jego zaistnienia,
- umyślne naruszenie regulaminu obowiązującego na trasach turystycznych,
- niezastosowanie się do poleceń GOPR i kierownika rajdu,
- zachowanie nie licujące z godnością turysty oraz lekceważenie decyzji Kierownictwa Rajdu,
- nieprzestrzeganie niniejszego REGULAMINU Rajdu.
- UWAGA – W przypadku wyjścia indywidualnego, po uzgodnieniu z organizatorem –
bezwzględnie obowiązuje wpisanie szczegółowe wyjścia w książkę wyjść znajdującej się w
recepcji Pensjonatu. Nieuzgodnienie tego faktu i brak wpisu może być przyczyną wydalenia z
uczestnictwa w Rajdzie.
3. Organizator i Kierownictwo Rajdu nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani
cywilnej za ewentualne szkody i straty powodowane przez uczestników Rajdu.
4. Dane osobowe uczestników Rajdu nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż
związanych z organizacją tej imprezy.
5. Dodatkowych informacji udzielają Kierownicy Rajdu
- Barbara Drożdżowicz tel. kom. 798 006 323
- Antoni Węglarz tel. kom. 600 876 236
Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nieujętych należy wyłącznie do
Organizatora i Kierownictwa Rajdu.
Uczestnicy poświadczają własnoręcznym podpisem, że REGULAMIN RAJDU jest im znany i
zobowiązują się go przestrzegać.

Informujemy, że uczestników imprez turystycznych (wycieczek) organizowanych przez Oddział PTTK w
Prudniku oprócz zapisów podstawowego regulaminu uczestnictwa, obowiązują obostrzenia wynikające z
rozporządzenia Rady Ministrów RP z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.Wyłączeni z tego obowiązku
są:
rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące.
Obowiązkowe zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki w przestrzeniach zamkniętych m.inn: na terenie
nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),w autobusie.
W imprezie turystycznej może brać udział maksymalnie 150 osób, a w wycieczce połączonej z przejazdem
autokarem liczba uczestniczących osób nie może przekroczyć liczby 100% miejsc siedzących w tym
pojeździe.
W imprezach turystycznych i wycieczkach nie mogą uczestniczyć osoby mające objawy mogące świadczyć
o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2tj.: podwyższona temperatura (powyżej 38 st.), męczący suchy
kaszel, duszności i bóle mięśni. Każdy uczestnik imprezy turystycznej zobowiązany jest do podpisania w tym
względzie stosownego oświadczenia.
Przed każdym wejściem do autokaru należy poddać się dezynfekcji rąk płynem dezynfekcyjnym
(dostarczonym przez przewoźnika lub organizatora wycieczki).
Podczas przejazdu autokarem nakłada się na uczestników imprezy (wycieczki) obowiązek zakrywania ust i
nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbic.

