
 
 
 
 
 
 
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

 

Łodygowice, 7 sierpnia 2017r. 

Regulamin 

Rodzinnego rajdu górskiego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”  

„Łączą nas góry” 

 

I. Organizator: 

 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”  

II. Cele Rajdu 

 Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych obszaru LGD „Żywiecki Raj”: Beskidów Małego, 

Makowskiego, Żywieckiego i Śląskiego.  

 Propagowanie i zachęcanie do aktywnego wypoczynku. 

 Integracja społeczności lokalnych. 

 Wymiana wiedzy i doświadczeń między sympatykami pieszych wędrówek. 

 Rozpowszechnianie turystyki górskiej. 

 

III. Adres Organizatora Rajdu 

 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”  

ul. Królowej Jadwigi 6, 

34-325 Łodygowice 

e-mail: biuro@zywieckiraj.pl 

www. zywieckiraj.pl 

 

IV. Termin Rajdu 

 

Rodzinny rajd górski  - "Łączą nas góry" - wycieczka na 

Rachowiec 

3 września 2017 r. (niedziela) 

 

V. Uczestnictwo w Rajdzie 

 W Rajdzie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą uczestniczyć 

w Rajdzie pod opieką dorosłych. Dla osób niepełnoletnich bezwzględnie konieczna jest pisemna 

zgoda rodziców na formularzu zgłoszeniowym. 

 Od Uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia. Uczestnik powinien posiadać dowód tożsamości. 

 Należy zabrać ze sobą odpowiednie obuwie i odzież uwzględniając zmienne warunki atmosferyczne. 

Na czas wędrówki zalecane jest posiadanie zapasowej odzieży oraz wyżywienia, a także apteczki  

i latarki. 

 Rodzinny rajd górski jest bezpłatny. 
 

VI. Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie 

 Zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie należy dokonać poprzez przesłanie „Formularza 

zgłoszeniowego” stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. osobiście lub pocztą na adres Organizatora: 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”  

ul. Królowej Jadwigi 6, 

34-325 Łodygowice 

lub skan zgłoszenia na adres e-mail: biuro@zywieckiraj.pl 

 

Oryginał zgłoszenia przesłany w formie skanu na adres e-mail należy w dniu rajdu na stracie przekazać do 

Organizatora/przewodnika. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 475 48 21 lub 570 754 821. 
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 Liczba miejsc na danym rajdzie jest ograniczona limitem miejsc w sumie 100 osób. Pierwszeństwo 

w przyjmowaniu zgłoszeń mają członkowie Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj”. 

 Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (100 osób), o przyjęciu na trasę decyduje kolejność zgłoszeń. 

 W przypadku wyczerpania puli miejsc zgłoszenia będą wpisywane na listę rezerwową.  

W przypadku, gdy Uczestnik znajdujący się na liście zapisów zrezygnuje, na jego miejsce zostaje 

powołana osoba z listy rezerwowej (decyduje kolejność zgłoszeń). 

 Na karcie zgłoszenia prosimy bezwzględnie podać numer PESEL – konieczny do ubezpieczenia 

oraz  rozmiar koszulki. 

VII. Potwierdzenie uczestnictwa 
 

Potwierdzenie udziału w Rajdzie zostanie przesłane przez Organizatora na adres e-mail wskazany  

w Formularzu zgłoszenia, co najmniej na 3 dni przed Rajdem. Do każdego potwierdzenia zostanie 

dołączony szczegółowy program imprezy. Dopuszcza się też możliwość telefonicznego potwierdzania 

uczestnictwa w rajdzie. 

 

VIII. Informacje uzupełniające 

 Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników Rajdu 

w trakcie jego trwania. 

 Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Rajdu, zasad turystyki, przepisów 

o ochronie przyrody oraz stosowania się do wskazówek i zaleceń Organizatora Rajdu oraz 

przewodników. 

 Osoby, które z przyczyn losowych nie będą mogły uczestniczyć w rajdzie zobowiązane są 

skontaktować się z P. Magdaleną Haase pod nr telefonu 570 754 821 lub mailowo: 

biuro@zywieckiraj.pl. 

Organizator zapewnia: 

 ciepły posiłek podczas Rajdu – kawa lub herbata oraz kiełbaska z dodatkami,  

 koszulkę rajdową (Uczestnik otrzymuje ją w dniu Rajdu, przed startem), 

 opiekę przewodnicką na trasie, 

 ubezpieczenie NNW na czas imprezy. 

 

IX. Trasa Rajdu 
Organizatorzy przygotowali dla Uczestników jedną trasę na rajd:  

 

Trasa: Stacja Kolejowa PKP Sól - Rachowiec – Zwardoń 

 

Miejsce spotkania: Stacja Kolejowa PKP  Sól 

 

Uwaga! 

Transport we własnym zakresie!!! 

 

Rozpoczęcie Rajdu (wyjście na trasę) o godz. 10:00. 

Zakończenie Rajdu ok. godz. 18.00. 

X. Postanowienia końcowe 

Organizator Rajdu zastrzega sobie prawo zmiany tras Rajdu oraz odwołania imprezy częściowo lub  

w całości w razie powstania warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia Uczestników Rajdu  

w wyjątkowych sytuacjach pogodowych lub losowych. 

Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Rajdu. 
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