XXIV RAJD GÓRSKI
IM. JÓZEFA STANISZEWSKIEGO
28.09 – 29.09.2018 r.

„Rajd dla Niepodległej”
100-lecie odzyskania niepodległości przez
Rzeczpospolitą

Organizatorzy:
I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Limanowej
Starostwo Powiatowe w Limanowej
Urząd Miasta Limanowa
PTTK Limanowa

REGULAMIN XXIV RAJDU GÓRSKIEGO
im. J. STANISZEWSKIEGO

„Rajd dla Niepodległej”
100-lecie odzyskania niepodległości przez
Rzeczpospolitą
I. CELE RAJDU
1. Uczczenie pamięci profesora Józefa Staniszewskiego.
2. Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą.
3. Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej.
4. Poznawanie walorów krajoznawczych Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego,
Gorców i Pienin.
5. Rozwijanie współpracy międzyszkolnej.
6. Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku przyrodniczemu.
II. TERMINARZ I ZASADY UCZESTNICTWA.
1. Rajd odbędzie się w dniach 28.09– 29.09.2018 r. bez względu na pogodę.
2. W rajdzie uczestniczy młodzież z I LO Limanowa, trzeciej klasy gimnazjum oraz ósmej
klasy szkoły podstawowej.
3. Drużyna składa się maksymalnie z 11 osób oraz opiekuna (osoba dorosła akceptowana
przez dyrektora szkoły).
4. Zgłoszenia należy dokonad na załączonych kartach do 21 września br.
5. Wpisowe: 40 zł – należy wpłacid w sekretariacie Liceum w godz. 7.30 – 15.30
Opiekunowie są zwolnieni z opłaty wpisowego.
Wpisowe pokrywa koszty transportu na miejsce startowe i powrót do budynku I LO
Limanowa, opiekę przewodnika na trasie oraz ciepły posiłek na zakooczenie rajdu.
Wpisowe nie pokrywa kosztów noclegu !
6. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialnośd za przygotowanie drużyny do rajdu
(konieczny odpowiedni ubiór, apteczka pierwszej pomocy, mapy, latarka itp. a także
legitymacje szkolne i ewentualnie legitymacje PTTK).
7. O przyjęciu na trasę decyduje kolejnośd zgłoszeo. W pewnych okolicznościach
organizator może zaproponowad trasę zastępczą. Drużyny wyruszają na trasy z
punktów wyjściowych po uprzednim zgłoszeniu tego u kierownika trasy.
8. Zakooczenie rajdu odbędzie się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego.
9. Przyjmowanie drużyn 29 września w godz. 11.00 – 11.30. Uroczyste zakooczenie rajdu
planowane jest o godz. 12.00.
III OCENA DRUŻYN RAJDOWYCH.
1. Ocena drużyn rajdowych odbędzie się w jednej kategorii:
- Najlepsza drużyna rajdowa

2. Punktacja:
 Konkurs krajoznawczy– patriotyczny
Tematyka konkursu obejmuje znajomośd grupy górskiej po której prowadzi trasa
rajdu + pytania dotyczące życia i działalności patrona rajdu J. Staniszewskiego +
pytania dotyczące 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą
Konkurs odbywa się w miejscu noclegowym. Biorą w nim udział osoby reprezentujące
drużyny, które rozwiązują test – punktacja za ten etap 0-15 pkt (proszę wziąd
długopisy).
UWAGA: W konkursie krajoznawczym mogą brad udział maksymalnie dwie osoby
reprezentujące jedną drużynę. Konkurs jest indywidualny. Punkty zdobyte w tej
części „idą” na konto drużyny, natomiast najlepsza osoba na każdej trasie otrzyma
nagrodę, która zostanie wręczona w trakcie uroczystości zakooczenia rajdu.
 wyposażenie apteczki

0-5 pkt.

 umiejętnośd udzielania pierwszej pomocy

0-5 pkt.

 Konkurs Patriotyczny - I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 3pkt. (konkurs rozgrywany na
miejscu noclegowym)
Konkurs indywidualny, o zwycięstwo na trasie walczą osoby, które uczczą 100 lecie
niepodległości Polski w najciekawszy sposób (ubiór patriotyczny, przedmiot z „epoki”,
napiszą wiersz, zaśpiewają patriotyczną piosenkę itp.)
UWAGA: Zwycięzcy na trasie, będzie „walczyd” na zakooczenie rajdu o zwycięstwo z
triumfatorami z innych tras. Nagroda indywidualna, punkty „idą” na konto drużyny
 Konkurs na Najciekawszą Nazwę Drużyny Na Trasie - I miejsce – 5 pkt., II miejsce –
3 pkt. (konkurs rozgrywany na miejscu noclegowym)
UWAGA: Nazwa, która wygra na trasie, będzie „walczyd” na zakooczenie rajdu o zwycięstwo
z wygranymi z innych tras.
 - Konkurs na Najgłupszą, Najbardziej Absurdalną i Najdziwniejszą Rzecz, Którą Ktoś
Wziął Na Rajd - I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 3 pkt. (konkurs rozgrywany na miejscu
noclegowym)
UWAGA: „Rzecz”, która wygra na trasie, będzie „walczyd” na zakooczenie rajdu o
zwycięstwo z wygranymi z innych tras. Nagroda indywidualna, punkty „idą” na konto
drużyny

Najlepszą drużyną zostaje ta, która łącznie uzyska najwięcej punktów ze wszystkich
konkursów (wyniki konkursów pisemnych w schronisku + apteczka + umiejętnośd udzielania
pierwszej pomocy + konkurs na nazwę + konkurs na rzecz + konkurs patriotyczny).
Uwaga: w tym roku drużyna może uzyskad dodatkowe punkty za każdy patriotyczny element
będący częścią ubioru rajdowicza (np. odznaka na piersi, flaga w ręce itp.). Punktacja:
rajdowicz z elementem patriotycznym = 1 punkt (maksymalna liczba punktów = ilości osób
w drużynie)

IV. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW ORAZ NAGRODY
1. Dyplom dla zwycięskiej drużyny.
2. Zapewniony autokar na dojazd na początek trasy i powrót do Limanowej.
3. Nocleg – rezerwacja (opłata we własnym zakresie)
4. Nagrody indywidualne dla zwycięzców konkursów i dla najlepszej drużyny.
5. Ciepły posiłek na mecie.
6. Zabezpieczenie tras (przewodnicy).

V. POSTANOWIENIA KOOCOWE.
1. Istnieje możliwośd wykluczenia z rajdu za rażące nieprzestrzeganie regulaminu
i naganne zachowanie na trasach.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie już po dokonaniu zgłoszenia (po
21.09.2018 r.) wpłaty nie będą zwracane.
3. Obowiązek i koszt ubezpieczenia ciąży na uczestnikach rajdu lub instytucji
zgłaszającej.
4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z udziału
w rajdzie zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
6. Dodatkowej informacji udziela nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego
w Limanowej tel. 0-18 337-20-59 - mgr Andrzej Nawaleniec.

TRASY RAJDOWE
T.1. Niedźwiedź – Orkanówka – Turbaczyk – Czoło Turbacza – Schronisko PTTK na
Turbaczu (5 godz.) Polana Szałasisko – Koninki (2godz.)
T.2. Rytro – Wdżary Niżne – Pod Złomistym Wierchem – Schronisko PTTK Przehyba (ok. 4,5
godz.) – Gaboo (1 godz.)
T.3. Limanowa - Jordanów - Wysoka – Toporzysko (ok. 3 godz.) - Limanowa
T.4. Szczawnica – Palenica- Szafranówka – Pod Huściawą– Schronisko pod Durbaszką (ok. 4
godz.) – Pod Wysoką – Wąwóz Homole – Jaworki (2 godz.)
W nawiasach podano przybliżony czas przejścia; podkreślenia oznaczają miejsca noclegów.

UWAGI:
1. Ilośd miejsc na trasach ograniczona liczbą rezerwowanych noclegów:
- Turbacz - 62 osoby (uczniów), cena noclegu z pościelą 35 zł., opiekunowie –
bezpłatnie,
- Przehyba – 44 osoby (uczniów), cena noclegu 32 zł bez pościeli, z pościelą 42 zł,
2 opiekunów– bezpłatnie
- Toporzysko – 28 osób (uczniów), cena noclegu 45 zł z pościelą (pokoje z łazienką)
- Durbaszka – 44 osoby (uczniów), cena noclegu 18 bez pościeli, z pościelą 25 zł,
opiekunowie (1 opiekun na dziesięciu uczniów) - bezpłatnie
2. Uczestnicy sami pokrywają koszty noclegu.
3. Zbiórka uczestników rajdu przed budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w dniu
28 września o godz. 8.00; skąd drużyny zostaną rozwiezione pomiędzy godz. 8.30 - 9.00
na punkty startowe.

