
P T T K   O D D Z I A Ł     Ł Ó D Z K I      

im.   JANA CZERASZKIEWICZA 

 KOMISJA   TURYSTYKI   GÓRSKIEJ 
 

 

zaprasza na: 

Rajd  Turystyczny 

BESKIDY 
u SCHYŁKU LATA 

 
W dniach:    11 – 15 września   2019 r. 

 
 

Na zdjęciu: Przehyba – schronisko i stacja przekaźnikowa RTON Przehyba 
  Stefan  Piekarski  tel. 504-964-008 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

W rajdzie uczestniczyć mogą pełnoletni turyści indywidualni, a niepełnoletni mogą być zgłaszani przez rodziców lub 
opiekunów uczestniczących w rajdzie. 
Każdy uczestnik musi posiadać plecak, odpowiednią odzież chroniącą od deszczu i zimna, mocne i wygodne, 
wodoodporne buty.  

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność prawną i materialną. Organizatorzy nie 
ubezpieczają uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wyjątek stanowią członkowie PTTK z 
opłaconymi na bieżąco składkami, którzy są objęci ubezpieczeniem NW  

 
Uczestnicy rajdu winni stosować się do zarządzeń porządkowych kierownictwa rajdu. Na trasie uczestnicy 

wędrują razem.  
Noclegi są zarezerwowane w pensjonacie "U Uli" w Piwnicznej Zdroju ul. Leśna 3B. Do dyspozycji wszystkich 

gości jest kuchnia w pełni wyposażona (kuchenka, czajnik, zastawa, garnki, lodówka, itp.) 
 Miejsca noclegowe w pokojach przydziela wyłącznie kierownik rajdu. W godzinach 22.00 - 6.00 obowiązuje 

cisza nocna. 
Za spowodowanie zagrożenia pożarowego, zniszczenie przyrody, zniszczenie obiektu noclegowego itp. uczestnicy 
będą pociągnięci do odpowiedzialności finansowej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/RTON_Przehyba


Dojazd na imprezę: najlepiej pociągiem "Reymont" z Łodzi Fabrycznej (odjazd godz. 5:59) do Krakowa, dalej 
autobusem firmy "Szwagropol" 10:50 lub 13:35 do Piwnicznej Zdroju (przyjazd odpowiednio o 13:49 lub 16:24).  
Powrót: Wyjazd z Nowego Sącza autobusem firmy "Szwagropol" o13:10 (Kraków 15:19), 13:50 (Kr. 15:57), 14:20 
(Kr. 16:27), 14:40 (Kr.16:49) lub 15:00 (Kr.17:10). Z Krakowa do Łodzi pociągiem "Reymont" (odjazd z Krakowa 
18:24, przyjazd do Łodzi Fabrycznej ok. 21:39). 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

Zgłaszając swoje uczestnictwo w rajdzie należy koniecznie podać swoje imię, nazwisko, rok urodzenia, i miasto 
zamieszkania, a członkowie PTTK z aktualnie opłaconymi składkami – nr legitymacji PTTK.  

Zapisy poparte wniesieniem wpisowego na rajd przyjmowane są w Łódzkim Oddziale PTTK im. Jana 
Czeraszkiewicza, 90-301 Łódź, ul. Wigury 12a, I piętro pok. 105, tel. 42-636-15-09 lub 42-636-87-64, od 
poniedziałku do piątku w godz. 10-17. 
W biurze można także dokonać wpłaty za pomocą karty płatniczej. 

 
Wpłaty wpisowego można również dokonać przelewem na konto bankowe:  

 
Nr konta:  58 1930 1464 2360 0350 8525 0001 

PTTK Oddział w Łodzi , ul. Wigury 12a 
 
 

WYSOKOŚĆ WPISOWEGO: 

 
1. Kadra, posiadacze Honorowych Odznak PTTK  180,00 zł 
2. Członkowie  PTTK   posiadający  aktualnie  opłacone składki  190,00 zł 
3. Pozostali 200,00 zł 

 
W  przypadku  nie  zgłoszenia  się  drużyny  lub  uczestników  na  rajd  wpisowe  nie  będzie zwracane. 
 
TERMINY  ZAPISÓW 

Zgłoszenia  poparte  wpłatą przyjmowane będą  w  Biurze  Zarządu  Oddziału  Łódzkiego  PTTK  w  Łodzi  przy  ul. 
Wigury  12a,  I  piętro,  pok. 105  w  dniach   12 sierpnia - 2 września  2019 r. 
Podany  termin  może  być  skrócony  w  przypadku  wcześniejszego  uzyskania kompletu zgłoszeń. Ilość miejsc 
ograniczona  (20).  O  przyjęciu  decyduje  kolejność  zgłoszeń  popartych  wpłatą,  przy  czym  pierwszeństwo  
mają  członkowie  PTTK . 
 
PRAWA  I  OBOWIĄZKI  UCZESTNIKÓW : 
Kierownictwo  w  ramach  wpisowego  zapewnia : 
1. 4 noclegi w pensjonacie "U Uli" - Piwniczna Zdrój, ul. Leśna 3B 
2. opiekę przodownicką na trasach 
3. znaczek pamiątkowy (buton) 
4. potwierdzenie  zdobytych  punktów  na  GOT 
 
UCZESTNICY  ZOBOWIĄZANI  SĄ  DO : 
- ścisłego przestrzegania postanowień  wynikających  z  „Karty  Turysty” 
- zachowania  przepisów  ppoż.  oraz  ochrony  przyrody 
- przestrzegania  regulaminu  rajdu 
 
DOJAZD do Piwnicznej Zdroju – 11 września w godz. 17:00 – 19:00 
Zakończenie Rajdu w Nowym Sączu – 15 września ok. godz. 12:30, 
 
UWAGI  KOŃCOWE  : 

1. zapis na rajd oznacza akceptacje postanowień regulaminu i wyraża gotowość podporządkowania się im.  
2. Koszty  dojazdu,  powrotu, jak  i  przejazdów   podczas   trwania  imprezy oraz bilety wstępów uczestnicy 

pokrywają we własnym zakresie. 
3. wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie. W pobliżu obiektu jest możliwość zakupienia posiłków.  
4.  Interpretacja  niniejszego  regulaminu  należy  do  organizatorów  rajdu. 

     

PROGRAM  RAJDU 
11 września  2019 r.  -  środa 
Dojazd do miejsca zakwaterowania w Piwnicznej Zdroju 
 
1 dzień  - 12 września  2019 r. - czwartek 
Piwniczna Zdrój - Piwowary - Eliaszówka - Obidza (szlak zielony) - Wielki Rogacz (1182m) (szlak niebieski) - 

Radziejowa (1266m) (szlak czerwony) - Wielki Rogacz (1182m) - Międzyradziejówki (1035m) - Niemcowa (1001m.) 
(szlak czerwony) - Cichoniówka - Piwniczna Zdrój (szlak żółty) (6h30') 



 
2  dzień  - 13 września  2019 r. - piątek  
Rytro - "Perła Południa  - Wietrzne Dziury - węzeł szlaków (szlak niebieski) - Przehyba (1156m) (szlak zielony) - 
Złomisty Wierch (szlak czerwony) - Polana Konieczna - Wielka Roztoka (bez szlaku lub czerwonym szlakiem 
narciarskim) - Rytro (szlak niebieski) (5h45') 
 
   
3  dzień  - 14 września  2019 r. sobota  
Rytro - Góra Zamkowa - 732m. - schronisko "Cyrla" - węzeł szlaków pod Makowicą (szlak czerwony) - Makowica 
(947m) - węzeł szlaków pod Makowicą (szlak niebieski) - Zadnie Góry - Hala Pisana - Wierch nad Kamieniem 
(1082m) - Hala Łabowska (1061m) (szlak czerwony) - Hala Groń - Łomnica Zdrój - Bucznik (604m) -  
Piwniczna Zdrój (szlak niebieski) (6h50') 

 
4  dzień  - 15 września  2019 r. niedziela 
Zwiedzanie 2 skansenów w Nowym Sączu 
 1. Sądecki Park Etnograficzny - ul. Generała Wieniawy Długoszewskiego 83B 
     godz. otwarcia:   10:00 ÷ 16:00;  tel. 18 441 44 12  
 2. Miasteczko Galicyjskie - ul. Lwowska 226;  tel. 18 441 02 10 

 
 

Życzę bezpiecznego i mądrego wędrowania przy pięknej, słonecznej  pogodzie  oraz niezapomnianych wrażeń 
estetycznych na górskich szlakach 

 
           KIEROWNIK   RAJDU  

 
 


