Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „PODBESKIDZIE”
Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych PTTK
im. Stefana Czerneleckiego
w Bielsku-Białej
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK

ZAPRASZAJĄ NA

XXXV Rajd Górski Przewodników PTTK

Bielsko–Biała – Szczyrk 23 – 27 sierpnia 2017 rok

Regulamin
XXXV Rajdu Górskiego Przewodników PTTK
w dniach 23-27 sierpnia 2017r.
I Organizatorzy:
 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie”
w Bielsku-Białej
 Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych PTTK im. Stefana Czerneleckiego
w Bielsku-Białej
 Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
 Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK
II Patronat honorowy:
 Jacek Krywult
 Andrzej Płonka
 Antoni Byrdy

- Prezydent Miasta Bielska-Białej
- Starosta Bielski
- Burmistrz Miasta Szczyrk

III Partnerzy:











Babiogórski Park Narodowy
Burmistrz Miasta Ustroń
Inwałd Park
Kolej Linowo - Terenowa "Żar"
Muzeum Miejskie w Suchej-Beskidzkiej
Muzeum Browaru Żywiec
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
Wydawnictwo COMPASS w Krakowie
ZEW Porąbka-Żar
ZIAD Bielsko-Biała SA

IV Patronat medialny:
 Kronika Beskidzka
 Radio Katowice
 Dziennik Zachodni
V Kierownictwo Rajdu:
Komandor
V-ce Komandor ds. organizacyjnych
V-ce Komandor ds. programowych
Skarbnik Rajdu
Sekretarz Rajdu

- Jerzy Jurczak
- Mirosław Ostrowski
- Katarzyna Walasik
- Renata Błasiak
- Katarzyna Sylwestrzak

VI Cele Rajdu:
 Propagowanie krajoznawstwa i różnych form turystyki oraz odznak turystyki
kwalifikowanej,
 Promowanie walorów turystycznych, kulturowych i krajoznawczych województwa
śląskiego, a szczególności Beskidu Śląskiego, Małego i Żywieckiego,
 Integracja środowisk przewodnickich z całej Polski,
 Wzbudzanie poczucia dumy z przynależności do PTTK oraz środowisk
przewodnickich,
 Wymiana doświadczeń i budowanie pozytywnych relacji między przewodnikami
i członkami PTTK,
Inspirowanie do aktywnej działalności współpracy pomiędzy lokalnymi środowiskami
przewodnickimi.
VII. Adres Kierownictwa Rajdu




Oddział PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej
ul. Wzgórze 9
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/812 24 00 lub +48 793 873 294 (w godzinach pracy biura)
e-mail: przewodnicy.beskidy@o2.pl
Jerzy Jurczak /Komandor Rajdu/ – +48 605 943 089
VIII. Termin Rajdu
Rajd odbędzie się w dniach 23 sierpnia (środa) – 27 sierpnia (niedziela) 2017r.
Bazą Rajdu będzie Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku przy ul.
Wrzosowej 28a.
Uroczyste otwarcie Rajdu nastąpi 23 sierpnia (środa) ok. godz. 17.00 w CKR „Orle
Gniazdo”.
Uroczyste zakończenie Rajdu oraz przewodnickie spotkanie integracyjne odbędą się 26
sierpnia (sobota) ok. godz. 20.00.
Przyjmowanie uczestników oraz zakwaterowanie nastąpi zgodnie z programem Rajdu.
Opuszczenie bazy Rajdu w dniu 28 sierpnia (niedziela) po śniadaniu.
Przewidujemy możliwość uczestnictwa we Mszy świętej w dniu 28 sierpnia (niedziela).
IX. Uczestnictwo w Rajdzie
 W Rajdzie mogą uczestniczyć wieloosobowe zespoły reprezentujące Koła-Kluby
Przewodników i Oddziały PTTK, a także przewodnicy PTTK indywidualnie oraz
osoby niezrzeszone.
 Uczestnikami Rajdu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 Baza Rajdu jak również środki transportu wykorzystywane w czasie rajdu nie są
przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

 Należy zabrać ze sobą odpowiednie obuwie i odzież uwzględniając zmienne warunki
atmosferyczne. Na czas wędrówki zalecane jest posiadanie zapasowej odzieży oraz
wyżywienia, a także apteczki i latarki.
 Każdy uczestnik musi posiadać: legitymację przewodnicką (przewodnicy), oraz
legitymację PTTK z aktualnie opłaconą składką za 2017 rok (członkowie PTTK). Na
trasy krajoznawcze i górskie na terenie Słowacji oraz Czech konieczny jest dokument
tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
X. Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie
Zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie wraz z kopią wpłaty zadatku w wysokości 100zł
należy dokonać poprzez przesłanie „Karty zgłoszenia” stanowiącej załącznik do
niniejszego Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2017 r. na adres
organizatora: Oddział PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 9, 43300 Bielsko-Biała, tel. 33/812 24 00 lub +48 793 873 294 (w godzinach pracy
biura), e-mail: przewodnicy.beskidy@o2.pl
Uwaga! W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Rajdzie zadatek nie podlega zwrotowi.
Wpłaty całości kwoty za udział w imprezie należy dokonać w nieprzekraczalnym
terminie do 15 lipca 2017 roku przelewem na wskazane poniżej konto:
06 1050 1070 1000 0022 9192 4443 tytułem: „imię i nazwisko lub nazwa Koła, Klubu
albo Oddziału PTTK – XXXV Rajd Górski”
XI. Zakwaterowanie uczestników
Uczestnicy imprezy zostaną zakwaterowani na terenie ośrodka CKiR „Orle Gniazdo”
w Szczyrku (doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12:00 dnia następnego).
Organizator przewidział dla uczestników zakwaterowanie w pokojach 1, 2 i 3
osobowych. Wszystkie pokoje są z łazienkami.
Na terenie ośrodka znajduje się restauracja oraz kawiarnia, sauna, jacuzzi.
Korzystanie z sauny i jacuzzi – dla uczestników Rajdu 30% rabatu (rezerwacja w
recepcji) - płatne indywidualnie.
Parking dla uczestników Rajdu jest bezpłatny.
Liczba miejsc na Rajdzie jest ograniczona limitem miejsc na danej trasie. O przyjęciu na
konkretną trasę decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy tras „plecakowych” zakwaterowani zostaną w drugim i trzecim dniu Rajdu
w schroniskach turystycznych w pokojach wieloosobowych.
XII. Koszt uczestnictwa
Opłata za udział w Rajdzie dla przewodników PTTK, członków PTTK oraz osób
niezrzeszonych wynosi:
TRASY A1 oraz A2:
490,00 zł - przewodnicy PTTK
520,00 zł - członkowie PTTK
550,00 zł - osoby niezrzeszone

TRASY B, C1, C2:
540,00 zł – przewodnicy PTTK
570,00 zł – członkowie PTTK
600,00 zł – osoby niezrzeszone
Cena obejmuje:
 4 noclegi
 wyżywienie: 4 śniadania, 3 suche prowianty, 2 obiadokolacje serwowane, kolacja
grillowa, uroczysta kolacja - bankiet,
 uczestnictwo w wieczorach przewodnickich w tym:
 uroczyste otwarcie imprezy,
 grill integracyjny z muzyką na żywo,
 wieczory integracyjne (trasy B, C).
 przewodnickie spotkanie integracyjne na zakończenie Rajdu z zespołem muzycznym,
 materiały rajdowe,
 metalową odznakę rajdową,
 koszulkę rajdową,
 transport autokarowy oraz dowóz na trasy,
 parkingi,
 opiekę przewodnicką na trasach i w zwiedzanych obiektach.
XIII. Potwierdzenie uczestnictwa
Potwierdzenie udziału w Rajdzie zostanie przesłane pocztą elektroniczną przez
Organizatora na adres wskazany w Karcie Zgłoszenia w terminie do dnia 30.07.2017r.
Do każdego potwierdzenia zostanie dołączony szczegółowy program imprezy.
XIV. Trasy Rajdu
Organizatorzy przygotowali dla uczestników pięć tras do wyboru: wielodniowe trasy
górskie na terenie Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego, trasę autokarowo pieszą
składającą się z trzech wycieczek jednodniowych połączonych z wędrówką pieszą oraz
trasy autokarowe - krajoznawcze bez przejść górskich.
Trasy piesze wymagają od uczestników odpowiedniej kondycji i przygotowania do
uprawiania turystyki górskiej. Wymagany jest też odpowiedni ubiór i sprzęt turystyczny.
TRASA PLECAKOWA – GRUPA A 1 /BESKID ŚLĄSKI/
I DZIEŃ
Przyjazd do Hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku. Uroczyste otwarcie Rajdu. Obiadokolacja.
Nocleg.
II DZIEŃ
7.00 - 9.00 - śniadanie + suchy prowiant.
9.00 - przejazd do Ustronia.

10.00 - 17.00 - przejście górskie GSB, szlak czerwony: Ustroń-Równica-Jaszowiec,
Ustroń Polana (możliwy wyjazd koleją krzesełkową na Polanę Stokłosica), Czantoria,
Przełęcz Beskidek, Soszów Mały, Soszów Wielki (schronisko tur.)
18.00 - obiadokolacja, nocleg (16 km, 6 h).
III DZIEŃ
8.00 - śniadanie + suchy prowiant
9.00 -17.00 - wyjście w dalszą trasę: szlak czerwony – Mały Stożek, Wielki Stożek,
Przełęcz Kubalonka, Szarcula, Przysłop (schronisko tur.)
18.00 – obiadokolacja, ognisko, nocleg (20 km, 7 h).
IV DZIEŃ
8.00 - śniadanie + suchy prowiant
9.00 -17.00 - wyjście w dalszą trasę: szlak czerwony – Barania Góra, Magurka Wiślańska,
szlak zielony: Zielony Kopiec, Malinowska Skała, Skrzyczne (możliwy zjazd koleją
krzesełkową), Szczyrk (17 km, 6 h).
18.00 – powrót do hotelu Orle Gniazdo
20.00 - uroczysta obiadokolacja na zakończenie Rajdu, nocleg.
V DZIEŃ
7.00 - 9.00 – śniadanie. Wykwaterowanie. Możliwość uczestniczenia we Mszy św.
Bilety wstępu płatne we własnym zakresie (ok. 30 zł)
TRASA PLECAKOWA – GRUPA A 2/BESKID ŻYWIECKI
I DZIEŃ
Przyjazd do Hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku. Uroczyste otwarcie Rajdu. Obiadokolacja.
Nocleg.
II DZIEŃ
7.00 - 9.00 - śniadanie + suchy prowiant.
9.00 - przejazd do Korbielowa
10.00 -17.00 – przejście górskie: szlak niebieski - Przęłęcz Glinne, Pilsko, Trzy Kopce,
szlak czerwony – Rysianka, Lipowska (schronisko tur.)
18.00 - obiadokolacja, nocleg. (14 km, 5.5 h).
III DZIEŃ
8.00 - śniadanie + suchy prowiant
9.00 - 17.00 - wyjście w dalszą trasę: szlak żółty – Hala Redykalna, Zapolanka, szlak
czarny - Ujsoły, szlak zielony - Muńcuł, Rycerzowa (schronisko tur.)
18.00 – obiadokolacja, ognisko, nocleg (20 km, 7 h).
IV DZIEŃ
8.00 - śniadanie + suchy prowiant
9.00 -13.00 - wyjście w dalszą trasę: szlak czerwony – Przegibek, szlak zielony – Rycerka
Kolonia (8 km, 2.5 h)
14.00 – przejazd do Żywca, zwiedzanie Muzeum Browaru połączone z degustacją
lokalnego piwa
17.00 - powrót do hotelu Orle Gniazdo

20.00 – uroczysta obiadokolacja na zakończenie Rajdu, nocleg.
V DZIEŃ
7.00 - 9.00 – śniadanie. Wykwaterowanie. Możliwość uczestniczenia we Mszy św.
Bilety wstępu płatne we własnym zakresie (ok. 15 zł).
TRASA AUTOKAROWO-PIESZA – GRUPA B
I DZIEŃ
Przyjazd do Hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku. Uroczyste otwarcie Rajdu. Obiadokolacja.
Nocleg.
II DZIEŃ - KRÓLOWA BESKIDÓW
7.00 - 8.30 - śniadanie + suchy prowiant
8.30 - wyjazd do Zawoi
10.00 - 11.00 przyjazd do Zawoi Markowe. Zwiedzanie ekspozycji Babiogórskiego Parku
Narodowego, poświęconej prezentacji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu
Babiej Góry.
11.00 - 16.30 przejście górskie szlakiem zielonym - Zawoja Markowe -Markowe
Szczawiny (schronisko tur.), szlak czerwony – Przełęcz Brona, Babia Góra (Diablak),
Gówniak, Sokolica, Przełęcz Krowiarki (11 km, 4.5 h).
18.00 - powrót
18.30 – obiadokolacja
III DZIEŃ - CZESKA CZAROWNICA
7.00 - 9.00 - śniadanie + suchy prowiant
9.00 - wyjazd do Czech, do miejscowości Visalaje
10.30 - 15.30 – przejście górskie na Łysą Horę (schronisko tur.), zejście do Ostravicy (17
km, 6.0 h).
15.30 - 16.30 – wizyta w lokalnym browarze w Ostrawicy „Beskidzki Piwowarek”
18.00 - powrót
18.30 – obiadokolacja.
IV DZIEŃ - BIELSKIE CIEKAWOSTKI
7.00 - 9.00 - śniadanie + suchy prowiant
9.00 - wyjazd
9.30 - 12.00 przyjazd do Bielska-Białej. Spacer po mieście – zamek, bielska i bialska
starówka, pomniki bajkowych bohaterów, zabytki Małego Wiednia.
12.30 -16.30 – przejazd koleją gondolową na szczyt Szyndzielni, przejście górskie: szlak
czerwony – Szyndzielnia, Klimczok, szlak zielony – Szczyrk, zwiedzanie Sanktuarium
MB Królowej Rodzin na Górce, hotel Orle Gniazdo (8 km, 2.5 h).
17.00 - powrót
20.00 - uroczysta obiadokolacja na zakończenie Rajdu, nocleg.
V DZIEŃ
8.00 – śniadanie. Wykwaterowanie. Możliwość uczestniczenia we Mszy św.
Bilety wstępu płatne we własnym zakresie (ok. 15 zł)

TRASA AUTOKAROWA – GRUPA C1
I DZIEŃ
Przyjazd do Hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku. Uroczyste otwarcie Rajdu. Obiadokolacja.
Nocleg.
II DZIEŃ - PĘTLA BESKIDZKA KLASYCZNIE
7.00 - 8.00 śniadanie + suchy prowiant
8.00 wyjazd.
8.30 - 10.00 przyjazd do Bielska-Białej. Spacer po mieście – zamek, bielska i bialska
starówka, pomniki bajkowych bohaterów, zabytki Małego Wiednia.
11.00 - 14.00 przejazd przez Ustroń do Wisły (amfiteatr, Dom Zdrojowy, przerwa
kawowa, Malinka – skocznia im. Adama Małysza, Jezioro Czerniańskie, zameczek
prezydencki na Zadnim Groniu (w miarę możliwości zwiedzanie).
14.30 - 16.00 przyjazd do Istebnej – Zwiedzanie Chaty Kawuloka w Istebnej (zapoznanie
się z kulturą i tradycją górali). W Koniakowie – wizyta w pokazowej bacówce, Muzeum
Koronki, sklep z pamiątkami
16.30 - 17.00 wizyta w Muzeum Browaru w Żywcu – zwiedzanie połączone z degustacją.
19.00 - powrót
19.30 – obiadokolacja
III DZIEŃ - CZESKIE SKARBY
7.00 - 8.30 śniadanie + suchy prowiant
8.30 wyjazd
11.00 - 12.30 przyjazd do Štramberku - miasta w Czechach, na Morawach, w kraju
morawsko-śląskim. Miasto zachowało historyczny układ urbanistyczny. Spacer po
starówce. Nad miastem i mocno pochylonym rynkiem góruje zalesione wzgórze z
pozostałościami zamku Štramberk oraz zachowaną wieżą o nazwie Trúba. Wejście na
wieżę, panorama Beskidu Śląsko-Morawskiego. Przerwa kawowa.
13.00 - 14.30 przejazd do Koprzywnicy. Zwiedzanie Muzeum Tatry - Mała pracownia w
Koprzywynicy, gdzie Ignacy Szustala rozpoczął produkcję powozów, sani i bryczek, w
ciągu dziesięcioleci rozwinęła się w znany na całym świecie fenomen – fabrykę
samochodów TATRA.
15.30 - 17.30 - przyjazd do Cieszyna. Cieszyn to najstarsze miasto naszego regionu położone po obu brzegach rzeki Olzy. Część prawobrzeżna, najstarsza, należy do Polski,
lewobrzeżna zaś do Czeskiej Republiki i nosi oficjalną nazwę „Czeski Cieszyn”. W
programie zwiedzania: rynek z XV w. z barokowymi kamienicami, późnobarokowy
ratusz, studnia Trzech Braci owiana legendą założenia Cieszyna, Wenecja Cieszyńska,
Wzgórze Zamkowe (Romańska Rotunda z I połowy XI w. Wieża Piastowska z XIV w.
oraz dawna baszta obronna)
18.30 - powrót
19.00 – obiadokolacja.
IV DZIEŃ - SZLAK PAPIESKI
7.00 - 8.30 śniadanie + suchy prowiant
8.30 - wyjazd

10.00 - 11.30 przyjazd do Inwałdu - spacer po ogrodzie Jana Pawła II. Znajduje się
w nim 3-hektarowe dzieło przedstawiające postać Papieża Pola, Bazylikę Św. Piotra
w Watykanie i bazylikę Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach. Do stworzenia obrazu
niezbędne było blisko 20 tys. odpowiednio dobranych roślin: drzew, krzewów, kwiatów
i tony kamieni, żwiru i kruszywa. Ogród pełni ważną funkcję w rozwoju edukacji
i kultury. Jest źródłem wiedzy i inspiracji jako „żywe muzeum” Jana Pawła II.
12.00 - 15.00 przyjazd do Wadowic. Spacer po starówce, zwiedzanie Muzeum Dom
Rodzinny Jana Pawła II (po remoncie), Bazylika Ofiarowana NMP. Przerwa kawowa.
15.30 - 17.00 przyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej – zwiedzanie Klasztoru Ojców
Bernardynów, Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego.
18.30 - powrót
20.00 - uroczysta obiadokolacja na zakończenie Rajdu, nocleg.
V DZIEŃ
7.00 - 9.00 – śniadanie. Wykwaterowanie. Możliwość uczestniczenia we Mszy św.
Bilety wstępu płatne we własnym zakresie (ok. 60 zł).
TRASA AUTOKAROWA GRUPA C2
I DZIEŃ
Przyjazd do Hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku. Uroczyste otwarcie Rajdu. Obiadokolacja.
Nocleg.
II DZIEŃ - MAŁA PĘTLA BESKIDZKA
7.00 - 8.30 - śniadanie + suchy prowiant
8.30 - wyjazd
9.00 - 10.15 przyjazd do Bielska-Białej. Spacer po mieście – zamek, bielska i bialska
starówka, pomniki bajkowych bohaterów, zabytki Małego Wiednia.
11.00 - 14.30 przyjazd do Międzybrodzia Bialskiego. Zwiedzanie elektrowni szczytowopompowej Porąbka-Żar. Wyjazd koleją terenową na szczyt Żaru. Panorama Beskidów.
Przerwa kawowa.
15.00 - 16.00 przyjazd na zaporę w Tresnej. Rejs statkiem wycieczkowym Ziemia
Żywiecka po Jeziorze Żywieckim
16.30 - 17.00 wizyta w Muzeum Browaru w Żywcu – zwiedzanie połączone z degustacją.
19.00 - powrót
19.30 – obiadokolacja.
III DZIEŃ – MAŁOPOLSKIE ROZMAITOŚCI
7.00 - 8.30 śniadanie + suchy prowiant.
8.30 wyjazd.
10.00 – 11.00 przyjazd do Inwałdu - spacer po Parku Miniatur.
11.30 - 15.00 przyjazd do Wadowic. Spacer po starówce, zwiedzanie Muzeum Dom
Rodzinny Jana Pawła II (po remoncie), Bazylika Ofiarowana NMP, przerwa kawowa.
16.00 - 17.00 Sucha Beskidzka – zwiedzanie renesansowego zamku, nazywanego Małym
Wawelem (muzeum miejskie), legendarna karczma Rzym.
18.30 - powrót
19.00 - obiadokolacja.

IV DZIEŃ - SŁOWACKA ORAWA I LIPTÓW
7.00 – 8.00 - śniadanie + suchy prowiant
8.00 - wyjazd
10.00 - 12.30 zwiedzanie Zamku Orawskiego - wybudowanego na sposób „orlego
gniazda“, na skale nad rzeką Orava. Zamek był żupnym grodem i siedzibą orawskich
właścicieli posiadłości, do których należała prawie cała Orava.
12.30 - 15.00 przejazd do Doliny Demanovskiej w Tatrach Niżnych. Zwiedzanie Jaskini
Wolności. Jaskinia Wolności, która wiele lat przyciąga wzrok zwiedzających bogatą
sintrową ornamentyką w różnych barw
ach, tajemniczym podziemnym tokiem Demianowki i czarującymi jeziorkami. Jest
najczęściej odwiedzaną udostępnioną jaskinią na Słowacji.
19.00 - powrót
20.00 – uroczysta obiadokolacja na zakończenie Rajdu, nocleg.
V DZIEŃ
7.00 - 9.00 – śniadanie. Wykwaterowanie. Możliwość uczestniczenia we Mszy św.
Bilety wstępu płatne we własnym zakresie (ok. 100 zł)
UWAGA!
Szczegółowy program imprezy realizuje przewodnik grupy.
Koszt biletów wstępu może ulec obniżce.
Program może ulec zmianie!
XV. Informacje uzupełniające
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian tras wycieczek w wyjątkowych
sytuacjach pogodowych lub losowych.
2. Skrócenie uczestnictwa w Rajdzie nie skutkuje zmianą kosztów.
3. Członkowie PTTK, którzy opłacili składkę za 2017 r. są ubezpieczeni od NNW.
Pozostali uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
4. Istnieje możliwość zorganizowania przejazdu z Bielska-Białej do Szczyrku w dniu
rozpoczęcia Rajdu oraz ze Szczyrku do Bielska-Białej w dniu zakończenia Rajdu.
Chęć skorzystania z tej propozycji należy zgłosić w „Karcie uczestnictwa”.
5. Rozkład jazdy autobusów na trasie Bielsko-Biała – Szczyrk dostępny tutaj:
http://www.pks-bielsko.pl/viewpage.php?page_id=10
http://www.travelszczyrk.com.pl/r_bielsko-salm.html
Uwaga! Z dniem 30 czerwca nastąpi aktualizacja rozkładów jazdy autobusów –
możliwe będą zmiany!
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Życzymy wielu niezapomnianych wrażeń z pobytu w Beskidach!
ORGANIZATORZY

