REGULAMIN III RAJDU SZLAKAMI NARCIARSKIMI PASMA
RADZIEJOWEJ
1. CELE IMPREZY
- poznanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych Pasma Radziejowej Beskidu
Sądeckiego;
- poznanie nowych szlaków narciarskich w Beskidzie Sądeckim;
- aktywizacja turystyki zimowej w Beskidzie Sądeckim;
- propagowanie turystyki zimowej na nartach i rakietach śnieżnych oraz zdobywania
odznak turystycznych (narciarskich i Zimowej Odznaki Górskiej na rakietach).
2. ORGANIZATORZY:
Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu;
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie;
Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu.
3. KOMITET ORGANIZACYJNY:
Komandor Rajdu – Piotr Kożuch – przodownik turystyki narciarskiej, ratownik
GOPR,
Prowadzący trasy rajdowe – Piotr Piwowar - instruktor turystyki narciarskiej,
Sekretarz Rajdu – Małgorzata Szczepańska - przodownik turystyki narciarskiej.
4. TERMIN RAJDU:
Ustala się termin rozpoczęcia imprezy na dzień 07 lutego, a zakończenia na
08 lutego 2015 r. Sobota 07 lutego jest dniem dojścia do schroniska PTTK
na Przehybie.
5. MIEJSCE I PROGRAM RAJDU
Rajd odbędzie się w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Radziejowej. Zakwaterowanie
i wyżywienie będzie w schronisku PTTK na Przehybie. Trasy rajdu, ich charakter
i długość są uzależnione od warunków śniegowych i pogodowych. Najszybsze dojście
do schroniska na Przehybie umożliwiają szlaki narciarskie: niebieski
z Rytra o długości 13,5 km, czarny ze Szlachtowej o długości 9 km,
niebieski ze Szczawnicy o długości 11 km i czarny z Gabonia Praczki
o

długości

8,5

km.

Uwaga!
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z przewodnikiem. Do dyspozycji uczestników rajdu będzie parking przy
Leśniczówce Gaboń.
Wieczorem, w sobotę przewidziane jest slajdowisko i gawędy na tematy krajoznawcze i
narciarskie.
W programie niedzielnym są wycieczki narciarskie połączone ze szkoleniem
w poruszaniu się na nartach turystycznych i rakietach śnieżnych oraz szkolenie
lawinowe.
Proponowane trasy to:
Trasa 1

(przy słonecznej pogodzie).

Przehyba – Kiczera – Dolina Sielskiego Potoku

- Koszarki – Przehyba, o długości ok. 12 km, średnio trudna;

Trasa 2

(przy złej pogodzie).

Przehyba – Rozdroże Kamienie Świętej Kingi –

Wielka Przehyba – Przehyba, o długości ok. 8 km, średnio trudna;

6. WPISOWE I POZOSTAŁE KOSZTY
Opłata za rajd wynosi 10 zł. W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:
- rezerwację zakwaterowania,
- opiekę przewodnicką i materiały krajoznawcze,
- gorący posiłek w sobotę, lub w niedzielę,
- nagrody rzeczowe za udział konkursach.

Koszt noclegu wynosi: 30-35 zł/os/noc w pokojach 2-os. bez pościeli, 28-33 zł/os/noc w
pokojach 3-os. bez pościeli i 25 zł/os/noc w pokojach wieloosobowych bez pościeli.
Oczywiście uwzględniane są zniżki PTTK. Koszty noclegów będą opłacane przez
uczestników w recepcji schroniska.
7. WARUNKI UCZESTNICTWA
W rajdzie mogą brać udział osoby dorosłe (niepełnoletni w towarzystwie opiekuna),
posiadające sprzęt narciarski turystyczny lub rakiety śnieżne.
Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własna odpowiedzialność – powinien się
ubezpieczyć od OC i NW.
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia i wpłata wpisowego u sekretarza
rajdu w schronisku na Przehybie w sobotę (07.02.15), lub w niedzielę (08.02.15).
8. KONKURSY
Podczas rajdu zostaną rozegrane konkursy z nagrodami.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmiany regulaminu rajdu.

ORGANIZATORZY

