REGULAMIN
XXIII Rajdu im. ks. Walentego Gadowskiego
w Beskidzie Sądeckim
18 – 20 V 2018 r.
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II. Cel
Celem imprezy jest przede wszystkim czynny wypoczynek, zapoznanie młodzieży z pięknem Beskidu Sądeckiego - uroczego zakątka
naszej Diecezji, popularyzacja turystyki górskiej oraz przyswojenie wiadomości o powyższym terenie i treści zawartych w Doktrynie
Kościoła Katolickiego. Rajd połączony jest bowiem z Konkursem wiedzy religijno - krajoznawczej. Proponujemy drużynom także
poznanie Szlaków Papieskich im. Świętego Jana Pawła II, na których znaleźć można pamiątki i wspomnienia wędrówek papieża turysty.
III. Przepisy ogólne
1) Rajd odbędzie się w dniach 18 – 20 V 2018 r. w Beskidzie Sądeckim na trasach podanych w dalszej części Regulaminu. Złazisko i
ostatnia baza noclegowa dla wszystkich jest w Piwnicznej-Zdroju (Dom Wypoczynkowy „Filarówka”, Borownice 5), gdzie wszyscy
powinni przybyć 19 V, do godz. 17:00.
2) W Rajdzie może uczestniczyć młodzież należąca do różnych młodzieżowych grup kościelnych oraz innych organizacji.
3) Drużyna powinna liczyć: min. 5 osób plus opiekun.
4) Każda drużyna ma obowiązek wziąć udział w konkursie wiedzy religijno-krajoznawczej (trzy wyznaczone osoby).
5) Organizator nie ubezpiecza uczestników, a obowiązek z tego tytułu przejmują poszczególne drużyny i ich opiekunowie.
6) Opiekunem drużyny winna być osoba dorosła (ukończone l8 lat), najlepiej kapłan.
7) Noclegi, oprócz ostatniego z soboty na niedzielę, organizują sobie indywidualnie poszczególne drużyny (np. schroniska, sale
katechetyczne przy parafiach, kwatery prywatne, namioty...).
8) Drużyna winna posiadać własną apteczkę - odpowiednio wyposażoną oraz mapę Beskidu Sądeckiego.
9) Za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe w czasie wędrówki rajdowymi trasami, w bazie Rajdu oraz w drodze powrotnej, odpowiada
poszczególna drużyna i jej opiekun.
10) Rajd i połączony z nim Konkurs toczy się o Puchar Zwycięzców oraz inne nagrody rzeczowe.
IV. Przepisy szczegółowe
1. Zgłoszenia.
- Drużyny biorące udział w Rajdzie dokonują zgłoszenia na dostarczonych wcześniej Kartach zgłoszenia do Biura Zarządu Diecezjalnego
KSM, do dnia 9 maja 2018 r. włącznie (bezpośrednio, pocztą lub mailowo). Jest to termin nieprzekraczalny. Zgłoszenie jest ważne
dopiero po opłaceniu wpisowego, o którym w dalszych punktach regulaminu.
- Kapitana drużyny należy wpisać na pierwszym miejscu karty.
- Uczestnicy Rajdu tytułem wpisowego wpłacają kwotę 50 zł od osoby (40 zł, gdy odział ma uregulowane składki). Opłatę uiszcza się
przy
zgłoszeniu.
- W przypadku rezygnacji drużyny lub uczestnika z udziału w Rajdzie, wpisowe nie będzie zwracane.
- Ewentualne koszty przejazdu i noclegu pokrywają we własnym zakresie uczestnicy (poza ostatnim noclegiem, który zapewniają
organizatorzy).
2. Przebieg Rajdu.
- XXIII Rajd trwa trzy dni i kończy się wspólnym „złaziskiem” w Piwnicznej-Zdroju (w Domu Wypoczynkowym „Filarówka”).
- Pierwsze dwa dni przeznaczone są na wędrowanie szlakami Beskidu Sądeckiego wybranymi trasami wg poniższych propozycji lub wg
własnego uznania.
- Trasa powinna być poświadczona odpowiednimi pieczątkami i wpisami w „Kapowniku rajdowym”.
- Uczestników obowiązuje strój turystyczny, przestrzeganie zasad ochrony przyrody, wzajemna pomoc w nagłych wypadkach oraz
chrześcijański stosunek do siebie nawzajem i spotykanych ludzi na górskich szlakach.
- W sobotę 19 V wszystkie drużyny powinny do godz. 17:00 zgłosić się w Bazie rajdowej w Piwnicznej-Zdroju, przy „Filarówce”.
Następnie nastąpi rozlokowanie, a o godz. 19:00 wspólne ognisko wszystkich uczestników Rajdu połączone ze smażeniem kiełbasy,
śpiewem i... Zakończenie wieczornej „biesiady” Apelem Jasnogórskim ok. godz. 21:30. Cisza nocna od godz.23:00.
- Niedziela – 20 V, ostatni dzień Rajdu:
* 8:00 - śniadanie
* 9:00 - Konkurs wiedzy religijno-krajoznawczej (trzy osoby reprezentujące poszczególne drużyny).
* około 11:30 - Msza święta w górskim plenerze kończąca XXIII Rajd im. ks. Walentego Gadowskiego w Beskidzie Sądeckim
(wszyscy bierzemy w niej udział). Następnie ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród, w tym Pucharu dla zwycięskiej
drużyny.
- Błogosławieństwo końcowe w czasie Eucharystii stanowi zarazem posłanie na rzetelną pracę dla Boga i Ojczyzny, jak i rozwiązanie
naszego Rajdu.
- Powrót we własnym zakresie (PKP, PKS lub zamówionymi pojazdami).

3. Sposób punktacji poszczególnych drużyn oraz szczegóły konkursu (materiały oraz przykładowe pytania) zostaną podane
do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Rajdu.
Uwaga!
Za niewłaściwe zachowanie na trasie, w Bazie czy w punktach noclegowych Komisja sędziowska może ukarać punktami karnymi wg
uznania a nawet odesłać konkretną drużynę do „domu” z listem polecającym do właściwej władzy. Komisja sędziowska może również
przyznać punkty dodatnie za „coś niezwykłego i oryginalnego”, w dobrym tego słowa znaczeniu, zwłaszcza przy prezentacji trasy i
drużyn.
4. Świadczenia organizatora.
- ostatni nocleg,
- kiełbasa, chleb i herbata na ognisko,
- śniadanie w niedzielę rano,
- znaczek Rajdu dla każdego uczestnika,
- puchar dla najlepszej drużyny oraz nagrody rzeczowe,
- dyplom dla każdej drużyny biorącej udział w Rajdzie i trzy specjalne dyplomy dla najlepszych,
- turystyczne niespodzianki.
V. Wykaz proponowanych tras Rajdu
A. ( 1 ) Krościenko – Dzwonkówka – Przehyba (nocleg) : ok. 5 godz.
( 2 ) Przehyba – Radziejowa – Niemcowa - Piwniczna : ok.6 godz.
B. ( 1 ) Tylmanowa - Dzwonkówka – Przehyba (nocleg) : ok. 5/6 godz.
( 2 ) Przehyba – Radziejowa – Wielki Rogacz – Sucha Dolina - Piwniczna : ok.7 godz.
C. ( 1 ) Stary Sącz - Przehyba (nocleg) : ok. 5 godz.
( 2 ) Przehyba – Radziejowa – Niemcowa - Piwniczna : ok.6 godz.
D. ( 1 ) Barcice – Makowica – Cyrla (nocleg) : ok. 4 godz.
( 2 ) Cyrla – Pisana Hala – Kicarz – Majerz : ok. 5 godz.
E. ( 1 ) Krynica – Jaworzyna Krynicka (nocleg) : ok. 4 godz.
( 2 ) Jaworzyna – Łabowska Hala – Piwniczna : ok. 7 godz.
F. ( 1 ) Krynica - Runek – Łabowska Hala (nocleg) : ok. 6 godz.
( 2 ) Łabowska Hala – Łomnica – Piwniczna : ok. 5 godz.
G. ( 1 ) Szczawnik – Jaworzynka – Bacówka nad Wierchomlą - Łabowska Hala (nocleg) : ok. 6 godz.
( 2 ) Łabowska Hala – Pisana Hala – Piwniczna : ok. 5 godz.
H. ( 1 ) Wierchomla – Pusta Wielka - Bacówka nad Wierchomlą - Łabowska Hala (nocleg) : ok. 6 godz.
( 2 ) Łabowska Hala – Łomnica – Piwniczna : ok. 5 godz.
I. ( 1 ) Rytro – Niemcowa (nocleg) : ok. 3 godz.
( 2 ) Niemcowa – Hale – Piwniczna : ok. 3 godz.
lub
inne
trasy.
Wyżej podane trasy posiadają różny stopień trudności: od wymagających kondycji fizycznej i wyrobienia turystycznego do szlaków
łatwych. Wybór należy do drużyny (zwłaszcza Opiekuna), która najlepiej zna swoje możliwości. Przypominamy tylko, że wybierając trasę
powinno się mieć na uwadze nie najsilniejszego ale najsłabszego członka grupy. Postępujmy roztropnie i rozsądnie! Można także
obrać inne trasy, które także należy potwierdzić pieczątkami w „Kapowniku rajdowym”.
Schroniska znajdują się na następujących szczytach: Jaworzyna Krynicka, Przehyba, Niemcowa, Bacówka na Obidzy, Hala Łabowska,
Bacówka
nad
Wierchomlą,
Cyrla,
plus
Stanica
ZHP
w
Piwnicznej-Zdroju.
Uwaga: Ogłaszamy Konkurs fotograficzny po zakończeniu Rajdu! Pt. "Nasz Rajd okiem obiektywu" (mile widziany
fotoreportaż). W niedzielę wybierzemy również najbardziej rozśpiewaną drużynę. Zachęcany do zabrania ze sobą wszelkich
instrumentów
grających.
VI. Postanowienia końcowe
Organizator XXIII Rajdu im. ks. Walentego Gadowskiego w Beskidzie Sądeckim zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji
niniejszego Regulaminu, możliwość zmiany poszczególnych punktów, a nawet odwołania Rajdu z przyczyn od nas niezależnych.
Wszelkie informacje do uzyskania w Biurze Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej.
Osoba do kontaktu z ramienia Zarządu KSM DT:
Natalia Nowosińska
537-581-294
natalia.nowosinska@wp.pl

