
                     

                                                  REGULAMIN  36 RAJDU FAUNA - 

                                   ,,SALAMANDRA  W  KRAINIE  WYGASŁYCH  WULKANÓW’’ 
 

1. CELE RAJDU: 

- popularyzacja walorów krajoznawczych Pogórza Kaczawskiego 

- kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku 

- popularyzacja rekreacji oraz turystyki pieszej i rowerowej 

- poznanie walorów krajoznawczych Krainy Wygasłych Wulkanów 

     2.   ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY: 

- Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze 

- Szkoła Podstawowa w Lipie 

Sponsorzy:  

-UM w Jaworze 

- Rada Sołecka w Lipie 

3.  KIEROWNICTWO RAJDU: 

- Komandor rajdu:  Henryk Gęsior 

- Zastępcy Komandora: Leszek Drabczyk, Izabela Drąg 

- Kierownicy tras: opiekunowie poszczególnych grup 

4. CZAS I MIEJSCE RAJDU: 

- Rajd odbędzie się 23 września 2022 roku na trasach pieszych i rowerowych 

- Miejsce zakończenia rajdu – boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Lipie  

   dnia 23.09.2022r. godz. 12:00 

- Na boisku sportowym odbędą się konkursy rajdowe, gry i zabawy towarzyszące 

5. TRASY RAJDOWE (PIESZE LUB ROWEROWE): 

I. Jawor – Paszowice – Siedmica – Nowa Wieś Mała – Lipa 

II. Muchów – Muchówek – Lipa 

III. Kaczorów – Mysłów – Radzimowice – Lipa 

IV. Sady Górne – Bolków – Gorzanowice – Jastrowiec – Lipa 

V. Pogwizdów – Nowa  Wieś Mała – Nowa Wieś Wielka - Lipa 

Trasy rajdowe mogą być dowolnie zaplanowane przez opiekunów i uczestników. 

6. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ: 

- Zgłoszenia i wpisowe należy dokonać w terminie do 16.09.2022r. w sekretariacie 

Szkoły Podstawowej w Lipie tel. 75 74 140 93. 

- Wpisowe wynosi 10 zł od uczestnika 

  - Wpisowe nie będzie zwracane w przypadku rezygnacji z rajdu 

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: 

- okolicznościowy znaczek rajdowy 

- potwierdzenie zdobycia punktów do odznaki turystyki kwalifikowanej 

- opiekę przewodnika PTTK na trasie 

- możliwość wygrania nagród w konkursach turystycznych i grach rekreacyjno-

sportowych 

- udział w ognisku rajdowym (kiełbaska, napój, bułka) 

7. KONKURSY: 

W czasie trwania rajdu odbędą się konkursy: 

- „Co wiesz o salamandrze?” 

- „Lipa i okolice” 

- Gry i zabawy sprawnościowe  

- Konkursy niespodzianki 



 

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

- Wszyscy uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i 

ubezpieczają się we własnym zakresie, (nie dotyczy członków PTTK z opłaconą 

składką członkowską na 2022 rok), którzy są ubezpieczeni od NNW  (Sopockie 

Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia) w ramach opłaconej składki. 

- Podmioty zgłaszające uczestników muszą zapewnić kierownika drużyny 

posiadającego uprawnienia do prowadzenia grup turystycznych (opiekun nie opłaca 

wpisowego) 

- Ewentualne koszty za wyrządzone szkody ponoszą uczestnicy we własnym zakresie 

- Uczestników obowiązuje Karta Turysty oraz przepisy o zachowaniu się w lasach, 

rezerwatach przyrody i ruchu drogowym 

- Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarnych 

Każdy uczestnik powinien posiadać: 

- dokument potwierdzający tożsamość 

- prowiant na czas trwania rajdu 

- wygodny ubiór do turystyki pieszej górskiej (z uwzględnieniem zmian pogody) 

Każda drużyna powinna posiadać: 

- mapę turystyczną Góry i Pogórze Kaczawskie, P. K. „Chełmy” 

- apteczkę pierwszej pomocy (z właściwym wyposażeniem) 

 

Organizator nie zapewnia środków transportu. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa rajdu. 

 

Rajd przeznaczony jest dla członków i sympatyków Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej  w 

Jaworze i nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach samoorganizacji i jest 

imprezą non- profit. 

 

 

Do zobaczenia na turystycznych szlakach 

                                                                     Organizatorzy 
 

  
 

 
 

 

 


