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Uczestnicy 

Indywidualni oraz miłośnicy rodzinnej turystyki kwalifikowanej; 

Wpisowe i miejsce zapisów 

6 zł – płatne w biurze w terminie do 26 stycznia 2023 r. 

Adres Biura:  

PTTK Oddział w Jaworznie 

ul. Grunwaldzka 35  

tel. 32 616 39 52, kom. 603 275 115; 
pon. – czw., w godz. 10:00-17:00; 

 KONTO: BANK BGŻ PARIBAS S.A. – 83 1750 0012 
0000 0000 3864 3991; 
 e-mail: jaworzno.pttk@gmail.com, 

 strona internetowa: www.pttk.jaw.pl 

Zasady zapisów oraz obowiązki uczestników 

 W rajdzie mogą brać udział Członkowie PTTK oraz 

osoby niezrzeszone; 

 Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczce 
pod   opieką rodzica lub opiekuna; 

 Odpowiedni ubiór turystyczny i przestrzeganie 

„Karty Turysty”; 

 Przestrzeganie postanowień organizatorów; 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

wypadki i szkody zaistniałe w czasie trwania rajdu; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości 

zmiany przebiegu rajdu w nagłych sytuacjach; 

 Wpisowe nie jest zwracane w przypadku nie 

zgłoszenia się uczestnika na rajdzie; 

 Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 
 Uczestnik zapisując się na rajd wyraża tym samym zgodę na publikację jego wizerunku w mediach 

społecznościowych PTTK Jaworzno. 

Świadczenia 

 obsługa Przodowników Turystyki Pieszej na trasie, 
 znaczek rajdowy; 

 ubezpieczenie. 

Przebieg rajdu 

1/. Najdogodniejszy dojazd autobusem PKM linii 304 – odjazd z przystanku Jaworzno 
„Centrum” (519) o godz. 08:20. 

2/. 08:50 – 09:00 – zbiórka na przystanku PKM „Pieczyska Centrum Nurkowe” w Jaworznie i ok. 

godz. 09:00 wyjście na trasę; dojazd we własnym zakresie! 

3/. Trasa piesza: Pieczyska Centrum Nurkowe, PKM – Park Gródek – Obszar Chronionego Krajobrazu 

„Dobra – Wilkoszyn” – Chrząstówka – Rynek, PKM; 

4/. Zakończenie rajdu na przystanku PKM „Rynek” ok. godz. 13:00. 

5/. Powrót w kierunku dogodnym dla każdego również we własnym zakresie! 

Turystyka kwalifikowana 

1/. Ok. 9 km – 9 pkt. do OTP; 

  

 

Fot.  Z archiwum rajdów KTP PTTK Jaworzno, M. Sarna 
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