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REGULAMIN  
50. JUBILEUSZOWEGO RAJDU GÓRSKIEGO WOJSKA POLSKIEGO  

„SUDETY 2020” 
 
 

Rajd Górski Wojska Polskiego „Sudety” należy do najstarszych i najważ-
niejszych przedsięwzięć krajoznawczo-turystycznych organizowanych dla środo-
wiska wojskowego. 

 

 I. CELE 

� popularyzowanie idei krajoznawstwa oraz upowszechnianie ruchu turys-
tycznego w środowisku wojskowym; 

� zapoznanie uczestników z historią, walorami krajoznawczymi i kulturowymi 
Karkonoszy Zachodnich i Kotliny Jeleniogórskiej; 

� doskonalenie umiejętności poruszania się i zachowania w górach; 
� kształtowanie postaw proekologicznych i dbałości o piękno krajobrazu 

ojczystego; 
� krzewienie kultury fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego 

stylu życia. 
 
II. ORGANIZATOR 

Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej 

przy wsparciu i pomocy 
� 4. Regionalnej Bazy Logistycznej 
� Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej 
� Komisji Zarządu Głównego PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim 
� Karkonoskiego Parku Narodowego 
� Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 
� Urzędu Miasta Jelenia Góra 
� Jeleniogórskiego Centrum Kultury 
� Urzędów Miast i Gmin: Szklarska Poręba, Piechowice. 

 
III. TERMIN 

� 4–10 października 2020 roku. 
 
IV. MIEJSCE 

� Karkonosze Zachodnie, Góry Izerskie, Kotlina Jeleniogórska. 
 

V. ZAKWATEROWANIE 

� „Królowa Karkonoszy”, ul. Słowackiego 11a  
i „Halny”, ul. Partyzantów 15, Szklarska Poręba. 

 
VI. UCZESTNICY 

� turyści i krajoznawcy z wojskowych oddziałów, kół i klubów PTTK. 
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VII.  KIEROWNICTWO RAJDU 

– Komandor Rajdu – płk rez. Waldemar OSYPIUK 

– Zastępca Komandora ds. programowych – Szef Przewodników  
– Kazimierz RUSZCZAK  

– Zastępca Komandora ds. organizacyjnych – Wojciech OSYPIUK 

– Zastępca Komandora – Koordynator transportu – Rajmund GOLUCH 

– Przewodnicy: 
• Piotr DULANOWSKI 
• Sebastian FOLGA 
• Waldemar OLECH  
• Wojciech OSYPIUK 
• Kazimierz RUSZCZAK 

– Szef Biura Organizacyjnego – Ewa STAWIARSKA  

– Zespół Programowo-Organizacyjny: 
• Bożena JAROSZ 
• Donata GOLUCH  
• Jolanta MACENOWICZ 
• Urszula SĘDZIK  
• Joanna GOLUCH  
• Anna SPYCHAŁA. 

 

VIII. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

Trasy piesze Rajdu będą przebiegały szlakami Karkonoszy Zachodnich, Gór 
Izerskich i Kotliny Jeloniogórskiej; przewidywane jest również wejście na Śnieżkę.  

UWAGA: szczegółowe trasy Rajdu (wycieczek górskich, wycieczek krajoznawczych  
i fakultatywnych) oraz Program Rajdu zostaną przesłane uczestnikom wraz z Kartą 
zgłoszenia na trasy po 15 kwietnia 2020 r. 
 

IX.  ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

POSTANOWIENIA REGULAMINOWE 

1. 50. Jubileuszowy Rajd Górski Wojska Polskiego "Sudety 2020" jest ogólno-
polską górską imprezą turystyczną o średnim stopniu trudności, 
organizowaną przez Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie 4. Regionalnej Bazy 
Logistycznej. 

2. Rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 

3. W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni, członkowie PTTK, którzy 
w określonym terminie dokonają zgłoszenia oraz wpłaty – w sposób ustalony 
przez organizatora. 

4. Uczestnicy Rajdu – członkowie PTTK mają obowiązek okazać w biurze Rajdu 
legitymację członkowską PTTK z opłaconą składką na 2020 rok.  

5. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja regulaminu oraz wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku – zgodnie  
z deklaracją zgody stanowiącą załącznik do karty zgłoszenia. 
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6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką 
rodziców lub upoważnionych (pisemnie) przez nich pełnoletnich opiekunów. 

7. Od uczestników Rajdu wymagany jest dobry stan zdrowia oraz kondycja 
fizyczna umożliwiająca uprawianie turystyki górskiej pieszej. Uczestnicy 
biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. 

8. Uczestnicy Rajdu powinni posiadać ubiór i wyposażenie stosowne  
do uprawiania turystyki górskiej oraz apteczkę turystyczną. 

9. Uczestnicy Rajdu – członkowie PTTK z nieopłaconą aktualną składką 
członkowską mają obowiązek samodzielnego ubezpieczenia się na okres 
trwania imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków i okazania w biurze 
Rajdu polisy ubezpieczeniowej. 

10. W związku z przebiegiem tras Rajdu w strefie nadgranicznej, uczestników 
obowiązuje posiadanie przy sobie, przez cały okres trwania imprezy, 
dokumentu tożsamości. 

11. W programie Rajdu, obok wędrówek turystycznych, organizatorzy przewidują 
przeprowadzenie zabaw, gier i konkursów. 

12. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, 
Dekalogu Turysty Górskiego, regulaminów obiektów, postanowień 
Regulaminu  Rajdu  oraz  poleceń  kierownictwa. 

13. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczestników na trasach 
turystycznych lub w miejscu zakwaterowania, nieprzestrzegania zasad 
ochrony przyrody i zabytków, przepisów ppoż., rażącego naruszania zasad 
współżycia społecznego oraz kultury osobistej i turystycznej, kierownictwo 
Rajdu zastrzega sobie prawo wykluczenia z imprezy. 

14. Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w nim 
uczestników nieodpowiednio wyposażonych lub bez ubezpieczenia. 

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian przebiegu tras  
oraz modyfikacji programu Rajdu. Trasa rajdowa będzie realizowana  
przy deklaracji udziału minimum 10 uczestników. 

16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, 
urazów oraz szkód w mieniu spowodowanych przez uczestników podczas 
trwania Rajdu. 

17. Organizatorzy mają prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie 
niezależnych. 

18. Impreza nie ma charakteru komercyjnego; jest przygotowywana i przeprowa-
dzana na zasadzie samoorganizacji. Uczestnicy dokonują wpłat na pokrycie 
kosztów organizacji Rajdu. 

19. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy  
do   kierownictwa   Rajdu. 

 
X. ZGŁOSZENIA, KOSZTY UDZIAŁU, ZASADY WNOSZENIA WPŁAT 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W RAJDZIE następuje w drodze pisemnej na załączonej  
do Regulaminu Karcie zgłoszenia. Czytelnie wypełnione zgłoszenie należy przesłać 
pocztą, e-mailem na adres organizatora do 15 kwietnia 2020 r. Wpisanie imienia 
i nazwiska na zgłoszeniu przesłanym e-mailem traktowane będzie jak podpis. 
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PRZED WYSŁANIEM ZGŁOSZENIA I DOKONANIEM WPŁATY należy uzgodnić wariant noclegu 
z Ewą Stawiarską – tel. 509494946. 
O zakwalifikowaniu uczestnika do określonego wariantu decyduje kolejność 
zgłoszeń i dostępność pokoi.  
Kolejność wpłat i zgłoszeń decydować będzie o kolejności zapisów na wycieczki. 

 

WPŁATA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA    180 zł  

OPŁATA MIEJSCOWA                 16,10 zł  

POBYT – noclegi (6 dób) w pokojach z łazienkami i pełne wyżywienie  
(śniadania, suchy prowiant, obiadokolacje) 

� wariant I  – osoba w pokoju 1-os.  900 zł 
� wariant II  – osoba w pokoju 2-os.  780 zł 
� wariant III  – osoba w pokoju 3-os.  720 zł 
� wariant IV  – osoba w pokoju 4-os.  690 zł 

 
Wpłata programowo-organizacyjna (180 zł) i I rata za pobyt (200 zł)  
o łącznej wartości 380 zł  
– przelew na konto OW PTTK nr 41 1500 1793 1217 9000 4165 0000  
– do 15 kwietnia 2020 roku. 

Opłata miejscowa (16,10 zł) i II rata za pobyt – dopłata (zależna od wariantu) 
– płatne gotówką w „Królowej Karkonoszy” – 4 października 2020 roku. 
 
W ramach wniesionych przez uczestników opłat i dofinansowania Organizatorzy 
zapewniają: 

� noclegi i pełne wyżywienie zgodne z programem, 
� opiekę przewodnicką na trasach rajdowych, 
� bilety wstępu do wybranych obiektów turystycznych, 
� kolację grillową z kapelą góralską, 
� biesiadę „Maskaradę wspomnień – Ale to już było...”, 
� koncert jubileuszowy, 
� materiały krajoznawcze i okolicznościowe, 
� jubileuszową koszulkę rajdową i znaczek, 
� bezpłatny parking (niestrzeżony), 
� koncerty, spotkania tematyczne, zabawy, 
� nagrody w konkursach. 

 
WARUNKI REZYGNACJI Z IMPREZY 

Rezygnacja z udziału w Rajdzie przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnego 
oświadczenia. 

W przypadku nie przybycia na Rajd organizatorzy nie zwracają wniesionych opłat. 

W przypadku rezygnacji z imprezy w jakimkolwiek czasie wpłata programowo-
organizacyjna nie podlega zwrotowi. 

Zwroty wpłat za noclegi i wyżywienie rozpatrywane będą tylko w indywidualnych 
przypadkach i w sytuacjach wyjątkowych. 
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„Królowa Karkonoszy”, ul. Słowackiego 11a 
„Halny”, ul. Partyzantów 15 
Szklarska Poręba 
tel. 600 886 172 

www.krolowakarkonoszy.pl/szklarskaporeba/ 
www.halnyszklarska.pl/ 
 
Komandor Rajdu     502558304 
 
TELEFONY ALARMOWE 

Policja        997 

Straż Pożarna       998 

Pogotowie Ratunkowe     999 

Energetyka       991 

GOPR        985, 601100300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddział PTTK Wojskowy przy Klubie 4. RBLog. 
ul. Pretficza 24, 50-984 Wrocław 

www.owpttksow.pl owpttksow@wp.pl 
tel. 261653739, 500035134 

NIP 896-000-44-32, REGON 931020447  
konto nr 41 1500 1793 1217 9000 4165 0000 

 


