
Międzyzakładowa Rada KFT i DK „KOLEJARZ” w KATOWICACH 
Koło PTTK Nr 83 „SASANKA” 

pod patronatem 
STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA SPORTU, TURYSTYKI I KULTURY „KOLEJARZ” 

 

                               
zapraszają na 

 

Ogólnopolski  Rajd  Górski Kolejarzy 

54 ZŁOTA JESIEŃ W BESKIDACH 

Kolejarskie Święto Gór 

w dniach 2 - 6 października 2013 r. 

z zakończeniem 

w OW „SOSNA” 

w Wiśle 

ul. Górnośląska 46 

REGULAMIN 
 

 
I. Adres organizatorów : 

Koło PTTK Nr 83 “SASANKA” 
przy Zakładzie Linii Kolejowych 

w Sosnowcu 
ul. 3-go Maja 16 

41-200 SOSNOWIEC 
II. Adres do korespondencji: 

TK Telekom Sp. z o.o., ul Sądowa 7, 40-078 KATOWICE lub 
PKP PLK S.A. Ośrodek INTE, ul.  3 maja 16, 41-200 Sosnowiec 

koniecznie z dopiskiem - Koło PTTK Nr 83 “SASANKA” 
 

Zespół organizacyjny w składzie: 
 

Funkcja Imię i nazwisko Telefon 

Kierownik rajdu Julian Hanusiak 661 149 671 

Kierownik tras rajdowych Marek Siwek 601 886 694, 32 710 13 57 

Biuro rajdu Janusz śmuda 603 169 224, 32 710 49 80 

Szef finansów Jacek Skalny 697 045 457 

Szef mety rajdu Jan Nowak  
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III. Warunki uczestnictwa w imprezie. 

Zgłoszenia na rajd naleŜy dokonać do dnia 18 września 2013 r. 
Wpłaty wpisowego naleŜy dokonać równolegle ze zgłoszeniem na konto: 
 

Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach 
ING Bank Śląski S.A. w Katowicach 

Nr 21105012141000000700556913 
 
koniecznie z dopiskiem: Dla Koła nr 83 – „Złota Jesień w Beskidach”. 
- gotówką, bezpośrednio u organizatorów w biurze rajdu – Katowice, ul. Sądowa 7 (kol. Marek 

Siwek i Jacek Skalny), Sosnowiec, ul. 3-go Maja 16 (biblioteka na dworcu głównym, kol. Janusz śmuda).  
- lub w ostateczności (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami) w czasie trwania rajdu 
u organizatorów, jednakŜe w tym przypadku naleŜy wpłacić zaliczkę w wysokości 50,00 zł 
od osoby w dniu zgłoszenia. Inna forma rezerwacji miejsc nie jest dopuszczona. Liczba 
miejsc jest ograniczona pojemnością  OW „Sosna”. 
Wysokość opłat wpisowego na poszczególne trasy jest podana przy wykazie tras 
rajdowych. 
Uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie wpisowego z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych w swoim zakładzie pracy. Uczestnicy rajdu po wcześniejszym telefonicznym 
zgłoszeniu mają moŜliwość otrzymania faktury VAT. 
 

1. Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się we własnym zakresie od nieszczęśliwych 
wypadków. Kierownictwo rajdu nie odpowiada za skutki wypadków oraz za konsekwencje z 
nich wynikające. 

2. Zgłaszając się na rajd naleŜy podać nazwę organizacji zgłaszającej, numer trasy oraz listę 
uczestników z imionami i nazwiskami wraz z adresem zamieszkania i nr pesel, z zaznaczeniem 
kierownika druŜyny oraz numer telefonu kontaktowego (obowiązkowo). 

3. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Dopuszcza się moŜliwość odwołania rajdu z 
przyczyn niezaleŜnych od organizatorów. 

4. Uczestnicy rajdu powinni zapoznać się z regulaminem rajdu i przestrzegać jego postanowień. 
5. Z uwagi, Ŝe rajd odbywa się w strefie nadgranicznej i poza granicami RP naleŜy posiadać 

dowód toŜsamości. 
6. Interpretacja regulaminu naleŜy do kierownictwa rajdu, które zastrzega sobie równieŜ prawo do 

ewentualnych zmian. 
 

IV. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: 
• noclegi i wyŜywienie oraz świadczenia zgodnie z programem i wybraną trasą, 
• znaczek rajdowy, pieczątka rajdowa, 
• udział w wycieczce autokarowej – dla osób zgłoszonych podczas wpisowego na rajd, 
• potwierdzenie punktów do GOT. 

 
UWAGA: Wycieczka autokarowa odbędzie się, jeŜeli zgłosi się na nią ok. 40 osób. Zgłaszając 
uczestników na rajd koniecznie naleŜy zaznaczyć czy będą brali udział w wycieczce. Dodatkowy 
koszt do wpisowego dla uczestnika wycieczki wynosi 30,00 zł. W przypadku braku frekwencji kwota 
ta zostanie zwrócona podczas rajdu. 
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WYKAZ TRAS I ŚWIADCZEŃ DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY 
 

Trasa nr 1 
5 - dniowa 

Kierownik trasy : Janusz śmuda – tel. 603 169 224 

Środa 
2.10.2013 r. 

O.W. SOSNA – Wisła od godz. 9.00 
Przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników w pokojach. 
Godz. 13.00 – obiad. 
Godz. 13.30  - wyjście na trasę:  Wisła Obłaziec – Dobka – Jastrzębie – Trzy Kopce 
Wiślańskie - Kamienny – Partecznik - OW SOSNA (czas przejścia ok. 4 godz. 30 min.) 
Godz. 18.30 – kolacja. 

czwartek  
3.10.2013 r. 

Godz. 7.45 – śniadanie 
Godz. 8.15 - wyjście na autobus WISPOL – odjazd z ul. Olimpijskiej godz. 8.42 (przejazd na 
koszt własny) – przejazd do Wisły Czarne Fojtula – Barania Góra – schronisko Przysłop – 
Przełęcz Kubalonka – powrót autobusem do Wisły O.W. SOSNA (czas przejścia ok. 6 godz. 30 min.) 
Godz. 16.30 – obiad, czas wolny wg własnych upodobań. 
Godz. 19.00 -  kolacja. 

piątek 
4.10.2013 r. 

Godz. 7.30 – śniadanie 
Godz. 8.00 - wyjazd na wycieczkę autokarową na trasie Istebna – Koniaków – śywiec – Szczyrk 
- Przeł. Salmopol-Malinka - Wisła. 
Godz. 8.00 - wyjście na autobus odjazd z ul. Kolejowej o godz. 8.38 – przejazd do Ustronia 
Polany – Równica – Beskidek – Orłowa - Trzy Kopce - Partecznik (czas przejścia 5 godz. 30 min.) 
Godz. 16.00 – obiad. 
Godz. 19.00 – kolacja grill, ognisko. 

sobota 
5.10.2013 r. 

Godz. 7.50 – śniadanie 
Godz. 8.30 - wyjście na autobus WISPOL – odjazd z ul. Olimpijskiej godz. 8.57 (przejazd na 
koszt własny) – przejazd na Przełęcz Kubalonka – Kiczory – StoŜek – Wisła Dziechcinka – O.W. 
SOSNA (czas przejścia ok. 5 godz. 30 min.) 
Godz. 16.00 – obiad, czas wolny wg własnych upodobań. 
Godz. 19.30 -  uroczysta kolacja połączona z zabawą taneczną. 

Niedziela 
6.10.2013 r. 

Godz. 8.30 śniadanie. 
OW SOSNA – Wisła Uzdrowisko PKP. 

 Koszt pobytu – 380,00 zł od osoby + wyjeŜdŜający na wycieczkę 30 zł 
 
 

Trasa nr 2 
4 – dniowa 

Kierownik trasy: Julian Hanusiak tel. 661 149 671 

czwartek  
3.10.2013 r. 

O.W. SOSNA – Wisła od godz. 9.00 
Przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników w pokojach. 
Godz. 11.00  - wyjście na trasę:  Wisła Uzdrowisko – Jawornik – Przełęcz Beskidek – Soszów 
Mały – Soszów Wielki – StoŜek Mały – Wisła Dziechcinka – OW Sosna (czas przejścia ok. 5 godz.) 

Godz. 16.30 – obiad, czas wolny wg własnych upodobań. 
Godz. 19.00 – kolacja. 

piątek 
4.10.2013 r. 

Godz. 7.30 – śniadanie 
Godz. 8.00 - wyjazd na wycieczkę autokarową na trasie Istebna – Koniaków – śywiec – Szczyrk 
- Przeł. Salmopol-Malinka - Wisła. 
Godz. 8.00 - wyjście na autobus odjazd z ul. Kolejowej o godz. 8.38 – przejazd do Ustronia 
Polany – Równica – Beskidek – Orłowa - Trzy Kopce - Partecznik (czas przejścia 5 godz. 30 min.) 
Godz. 16.00 – obiad. 
Godz. 18.30 – kolacja grill, ognisko. 

sobota 
5.10.2013 r. 

Godz. 8.00 – śniadanie 
Godz. 8.30 - wyjście na autobus WISPOL – odjazd z ul. Olimpijskiej godz. 8.57 (przejazd na 
koszt własny) – przejazd na Przełęcz Kubalonka – Kiczory – StoŜek – Wisła Dziechcinka – O.W. 
SOSNA (czas przejścia ok. 5 godz. 30 min.) 
Godz. 16.00 – obiad, czas wolny wg własnych upodobań. 
Godz. 19.30 -  uroczysta kolacja połączona z zabawą taneczną. 

Niedziela 
6.10.2013 r. 

Godz. 8.30 śniadanie. 
OW SOSNA – Wisła Uzdrowisko PKP. 

Koszt pobytu – 310.00 zł od osoby + wyjeŜdŜający na wycieczkę 30.00 zł 
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Trasa nr 3 
3– dniowa  

Kierownik trasy:  

piątek 
4.10.2013 r. 

O.W. SOSNA – Wisła od godz. 9.00 
Przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników w pokojach. 
Godz. 11.00  - wyjście na trasę:  Wisła Uzdrowisko – Jawornik – Przełęcz Beskidek – Soszów 
Mały – Soszów Wielki – StoŜek Mały – Wisła Dziechcinka – OW Sosna (czas przejścia ok. 5 godz.) 

Godz. 16.30 – obiad, czas wolny wg własnych upodobań. 
Godz. 19.00 – kolacja. 

sobota 
5.10.2013 r. 

Godz. 8.00 – śniadanie 
Godz. 8.30 - wyjście na autobus WISPOL – odjazd z ul. Olimpijskiej godz. 8.57 (przejazd na 
koszt własny) – przejazd na Przełęcz Kubalonka – Kiczory – StoŜek – Wisła Dziechcinka – 
O.W. SOSNA (czas przejścia ok. 5 godz. 30 min.) 
Godz. 16.00 – obiad, czas wolny wg własnych upodobań. 
Godz. 19.30 -  uroczysta kolacja połączona z zabawą taneczną. 

Niedziela 
6.11.2013 r. 

Godz. 8.30 śniadanie. 
OW SOSNA – Wisła Uzdrowisko PKP. 

Koszt pobytu –  220,00 zł od osoby 
 
 

Trasa nr 4 
2– dniowa  

Kierownik trasy: Marek Siwek – tel. 601 886 694 

sobota 
5.10.2013 r. 

O.W. SOSNA – Wisła od godz. 9.00 
Przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników w pokojach. Wyjście na spacer po okolicy. 
Godz. 16.00 – obiad, czas wolny wg własnych upodobań. 
Godz. 19.30 -  uroczysta kolacja połączona z zabawą taneczną. 

niedziela 
6.10.2013 r. 

Godz. 8.30 śniadanie. 
OW SOSNA – Wisła Uzdrowisko PKP. 

Koszt pobytu –  140,00 zł od osoby 
 
r 
 
Nasz e-mail: pttk_sasanka@interia.eu 
Strona internetowa Koła PTTK nr 83 SASANKA:  
 

http://pttk-sasanka.strefa.pl 
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W RAJDZIE. 
DO ZOBACZENIA NA TRASACH I MECIE RAJDU 

                                                    
 

 Kierownictwo Rajdu 
 
 

 


