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                                 44 
 

Rajd ,, Pod  Wesołym  Plecakiem’’ Zakopane 

06.09. – 11.09.2021 r. 

 
 

               KOMITET   ORGANIZACYJNY 

---------------------------------------------------------------------- 

 

                    Organizator rajdu  
  

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki 

i Kultury „Kolejarz” 

00 – 378 Warszawa, ul. Stefana Jaracza 2 

 

               Honorowy Patronat Rajdu 
 

Ryszard  Masłowski - Prezes Zarządu SKSTiK „Kolejarz” 

Dariusz Świercz  -  Przewodniczący Komisji Turystyki Kolejarz 

 

KIEROWNIK  RAJDU 
 

Paweł Szóstak                  
 

KIEROWNIK HONOROWY 
 

Jerzy Curyło 

 
Informacji udzielają:    Kierownik rajdu:   

 

Paweł Szóstak, tel.  667 430 002 

Jerzy Curyło, tel.   667 642 226 
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WARUNKI  UCZESTNICTWA 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

W Rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy miłośnicy górskich wędrówek, 

cieszący się dobrym zdrowiem, zorganizowani w drużynach 3-10 osobowych, 

zgłoszonych przez, zakłady pracy, organizacje społeczne i indywidualnie. 

Kierownikiem drużyny powinna być osoba pełnoletnia, doświadczony turysta 

potrafiący udzielić pierwszej pomocy. 

Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką  

osób dorosłych. 

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, 

w związku z tym powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych  

wypadków. 

 

Drużyny powinny posiadać apteczkę pierwszej pomocy, mapę 

turystyczną, kompas i latarkę. 

Uczestnicy rajdu chcący wędrować w wyższych partiach Tatr powinni wynająć 

przewodnika we własnym zakresie. 

Wszelkie opłaty za wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz opłaty 

za ewentualne dojazdy uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

WSZYSCY  UCZESTNICY  RAJDU  OBOWIĄZKOWO  MUSZĄ  

PRZESTRZEGAĆ  ZALECEŃ  RZĄDU  ZWIĄZANYCH  

Z  PANUJĄCYM  ZAGROŻENIEM  COVID 19.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Drużyny oraz uczestnicy indywidualni  zgłaszają swój udział 

w rajdzie z podaniem ilości uczestników kierownikowi rajdu  
na adres:  p.szostak@kolejarz.org  

oraz  stow@kolejarz.org 

 
z dopiskiem : 44 Rajd ,, Pod Wesołym Plecakiem’’  

oraz wpłacają wpisowe rajdu na Konto: 
BNP Paribas: 
73 1750 0012 0000 0000 3248 6029 

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” 

00 – 378 Warszawa, ul. Stefana Jaracza 2 

www.kolejarz.org 

 

w terminie do dnia 20.08.2021 r.  
     

 

mailto:p.szostak@kolejarz.org
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CAŁKOWITY KOSZT  RAJDU:   

- 720 zł od osoby ze spółek członków wspierających 

działalność SKSTiK „Kolejarz”. 

- 750 zł dla pozostałych uczestników rajdu z zakładów 

i spółek nie wspierających działalności SKSTiK 

„Kolejarz”. 
----------------------------------------------------------------------- 

- Sześć         noclegów, 

-      Sześć          śniadań, 

-      Sześć         obiadokolacji, 

-      Opłacone     klimatyczne, 

-      Wycieczka: spływ Dunajcem lub wody termalne, 

-      Znaczek rajdu dla każdego uczestnika,  

-  Potwierdzenie punktów GOT, 

 

 

              

      PRZEBIEG  RAJDU  
--------------------------------------------------------------------------------- 
Uczestnicy zgłaszają się w Zakopanym przy ul.Podhalańskiej  28  

                  6 września  poniedziałek od godziny 14.00. 
Noclegi uczestnikom rajdu zapewnia i przydziela zespół organizacyjny  

kierownik rajdu tel. 667 430 002 

Zakończenie rajdu odbędzie się 11 września 2021 r. (sobota) godz 19.00. 

Opuszczanie pokoi 12 września niedziela do godziny 10- tej. 

Spotkania kierowników drużyn z organizatorami będą odbywać się 

 w trakcie trwania rajdu o godz. 20 –tej , jeżeli będzie zachodzić taka potrzeba. 

 

Rajd rozpoczyna się  06.09.  poniedziałek obiadokolacją  

o godz. 18.00. POSIŁKI W PODZIELONYCH GRUPACH 

ZE WZGLĘDU NA COVID 19. 

Rajd kończy się śniadaniem 12.09. niedziela o godz. 8.00. 
 

 

 

 

Uczestnik rajdu zobowiązany jest do zapoznania się z 

w/w regulaminem 
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                 POSTANOWIENIA  KOŃCOWE  
----------------------------------------------------------------------------------- 
Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania: 
Karty Turysty i regulaminów Parku Narodowego. 

Należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów oraz 

organów porządkowych o każdym wypadku lub zaginięciu należy natychmiast 

powiadomić organizatorów.  

W godzinach od 22ºº do 6ºº w miejscach noclegowych obowiązuje cisza 

nocna.  

 

   Organizatorzy  rajdu  przypominają ,że  obowiązkowo  należy  posiadać   

   dokument  tożsamości tj. dowód lub paszport.  

 

 

       GÓRSKIE 
 

 OCHOTNICZE  POGOTOWIE  RATUNKOWE 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ostrzega i radzi  

 
               Gór nie można lekceważyć góry są zawsze groźne ! 

                 Góry są dla rozsądnych turystów!  

                 Pogoda w górach jest zmienna! 

                 Nieodpowiedni sprzęt jest przyczyna wypadku!  

                 Przestrzegaj zasad poruszania się po górach!  
 

Twoim najlepszym przyjacielem w górach jest szlak znakowany.  

Nie wierz nigdy sobie – nie schodź ze szlaków. Z pogodowymi kaprysami 

w górach zawsze musisz się liczyć wyruszając na szlak. Mgła, deszcz czy 

wichura nie należą do rzadkości. Zabierz z sobą na trasę sweter, 

nieprzemakalne okrycie, latarkę, zapałki, kompas, mapę oraz termos z ciepłym 

napojem i apteczkę. W razie załamania pogody trzymaj się znaków 

wyznaczonego szlaku.  

 

Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM  
  
                                                                                                           ORGANIZATORZY 


