
REGULAMIN 

XXV JUBILEUSZOWEGO RODZINNEGO 

RAJDU GÓRSKIEGO WOJSKA POLSKIEGO 

I XXIII RODZINNYCH ZAWODÓW STRZELECKICH 

WOJSKA POLSKIEGO 

„BESKIDY 2022”  

Cele Rajdu: 

1. propagowanie w środowisku wojskowym krajoznawstwa, turystyki górskiej 

i aktywnego wypoczynku; 

2. kształtowanie nawyków rodzinnego wędrowania po szlakach turystycznych; 

3. zapoznanie z walorami turystycznymi wybranych fragmentów Beskidu Śląskiego, 

Żywieckiego i innych ciekawych miejsc w okolicy; 

4. zwiedzenie wybranych obiektów zabytkowych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego; 

5. popularyzowanie historii i tradycji orężnych Wojska Polskiego. 

Organizator: 

➢ Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronność”. 

Bezpośredni realizator: 

➢ Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie. 

Przy wsparciu i pomocy: 

➢ 3. Regionalnej Bazy Logistycznej; 

➢ 6. Brygady Powietrznodesantowej; 

➢ Klubu 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie; 

➢ Komisji Zarządu Głównego PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim. 

Termin i miejsce: 

➢ 20-27 sierpnia 2022 r. 

➢ Ośrodek Wypoczynkowy „KROKUS’, ul. Górnośląska 9, 43-460 Wisła 

Zespół organizacyjny rajdu i zawodów: 

➢ kol. Antoni Marchwicki - Komandor Honorowy; 
➢ kol. Ryszard Kaczmarek - Komandor Rajdu i Zawodów; 

Wicekomandorzy: 

➢ kol. Jerzy Kufel - (sędzia główny XXIII Rodzinnych Zawodów Strzeleckich WP); 

➢ kol. Ewa Kaczmarek i kol. Mirosława Sawicka-Jędrzejczak - (sekretariat 

Rajdu). 
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Warunki uczestnictwa: 

Wieloletnią sprawdzoną tradycją Rodzinnego Rajdu Górskiego Wojska Polskiego 
była możliwość opłacania kosztów uczestnictwa w dowolnych ratach z opcją płatności 
również na miejscu, po przybyciu na imprezę. Chcielibyśmy to utrzymać, choć sytuacja 
gospodarcza związana z bardzo wysoką inflacją w roku 2021 i planowaną na 2022 rok oraz 
wprowadzeniem przepisów Nowego Ładu, jest bardzo trudna. Umowa z Ośrodkiem jest tak 
skonstruowana, że w przypadku wzrostu cen związanych ze wzrostem wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS w Monitorze Polskim na 
przestrzeni czasowej od podpisania umowy do jej realizacji powodować będzie 
automatyczną zmianę ceny. W związku z tym będziemy wówczas zmuszeni do korekty 
kalkulowanych przez nas kosztów Państwa udziału w XXV Jubileuszowym Rodzinnym 
Rajdzie Górskim Wojska Polskiego. W takim przypadku, jeżeli do tego dojdzie kwotę 
korekty można będzie uregulować na miejscu w trakcie imprezy. 

Na dzień tworzenia regulaminu: 

1. w rajdzie uczestniczą wszyscy chętni, którzy do dnia 25 kwietnia 2022 roku opłacą 
zaliczkę w wysokości 40% kosztów uczestnictwa przelewem na konto: 

Wojskowe Stowarzyszenie „Sport – Turystyka - Obronność” 

Bank Zachodni WBK, 66. Oddział w Warszawie 

08 1500 1777 1217 7009 1028 0000 

z dopiskiem „BESKIDY 2022” 

a pozostałość kosztów uregulują również przelewem do dnia 28 lipca2022 roku; 

2. prześlą karty zgłoszeń wraz z kopią odcinka przelewu bankowego stanowiącego 
dowód przekazania na konto organizatora niezbędnych opłat pod adresem: 

Oddział Wojskowy PTTK im. gen Józefa Bema 
ul. Zyblikiewicza 1, 31-029 Kraków 

tel./fax. 261131201 

Od uczestników wymaga się posiadania dokumentów osobistych, legitymacji 
PTTK oraz ubioru, wyposażenia i obuwia dostosowanego do uprawiania turystyki 
górskiej. 

Koszty uczestnictwa: 

➢ Członkowie PTTK - 1400,00 zł.; 

➢ Niezrzeszeni - 1550,00 zł.; 

➢ Dzieci w przedziale do lat 3, jeżeli śpi z rodzicem - bezpłatnie; 

➢ Dzieci w przedziale 4 – 12 lat - 985,00 zł. 

 W OW Krokus istnieje możliwość wyżywienia za dopłatą wg. diety 
bezglutenowej (nie leczniczej); 

 Pozostałe diety jak: wegańska, wegetariańska, cukrzycowa, podstawowa są 
bez dopłat. 

Uwaga: W kosztach wymienionych powyżej nie uwzględniano opłaty miejscowej, która 

będzie pobierana na miejscu i zgodnie z Uchwałą Miasta Wisła wynosi 2,50 zł. za dobę. 
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W ramach opłaty rajdowej organizator zapewnia: 

1. zakwaterowanie - w pokojach 2, 3, 4 osobowych oraz studiach 2+2. Wszystkie 
pokoje posiadają łazienkę, TV, Wi-Fi; 

2. wyżywienie w formie: śniadania, suchego prowiantu i obiadu w dniach 
wycieczkowych, w pozostałych – śniadanie, obiad, kolacja; 

3. materiały turystyczne, pamiątkową odznakę imprezy, mapę turystyczną, 
upominki i nagrody w konkursach (niektóre materiały po jednej sztuce na rodzinę); 

4. ofertę kulturalno-rekreacyjną; 
5. przejazdy i opiekę przewodnicką na trasach. 

Postanowienia końcowe: 

1. XXV Jubileuszowy Rodzinny Rajd Górski Wojska Polskiego jest przedsięwzięciem 
turystycznym o charakterze ogólnopolskim organizowanym dla miłośników 
rodzinnych górskich wycieczek o małym stopniu trudności; 

2. Rajd nie jest imprezą komercyjną, jest przygotowany na zasadach „non profit”. 
Wpłaty uczestników są przeznaczone na pokrycie kosztów imprezy; 

3. Uwzględniając regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich 
danych Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie informuje, że: 
Administratorem danych osobowych jest Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa 
Bema w Krakowie, Kontakt z administratorem ow.pttk.krakow@wp.pl,  

Dane w zakresie: imię, nazwisko, PESEL, adres, telefon, adres e-mail, pozyskiwane w związku 

z Pani/Pana chęcią uczestnictwa w wielodniowej imprezie turystycznej z powiązanymi usługami 

turystycznymi oferowanymi okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych, są przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. 

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema 

w Krakowie polegają na prowadzeniu działalności stowarzyszeniowej, jako organizacji pozarządowej 

w ramach struktury organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 

realizującego swoje cele statutowe, szczególnie dla krzewienia turystyki i krajoznawstwa. Jeżeli 

wymagają tego przepisy prawa możemy oczekiwać od Pani/Pana podania także innych danych 

niezbędnych ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych 

jest dobrowolne. Niepodanie danych może mieć wpływ na możliwość udziału w imprezie 

organizowanej przez Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie. 

Prawa osoby. której dane są gromadzone: 

- cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądanie: dostępu do swoich danych, ograniczenia przetwarzania oraz ich sprostowania oraz 
usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych osobowych; 

- wniesienie skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

Dane osobowe przechowywane są przez okres związany ze zgłoszeniem przez uczestnika chęci 

uczestnictwa w imprezie turystycznej z powiązanymi usługami turystycznymi oferowanymi przez 

Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie, podczas jej trwania, a także po jej 

zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z odpłatnym uczestnictwem w imprezie 

turystycznej i korzystaniem z powiązanych usług turystycznych; wykonywaniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych, statystycznych 

i archiwizacji; 

mailto:ow.pttk.krakow@wp.pl
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4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, 

urazów, szkód w mieniu osobistym powstałych podczas trwania imprezy. 

Uczestnicy nie będący członkami PTTK powinni samodzielnie ubezpieczać się od 

następstw nieszczęśliwych wypadków; 

5. Uczestnik ma prawo odstąpienia od udziału w każdym czasie, składając pisemne 

oświadczenie osobiście albo przez pełnomocnika, listem poleconym, albo 

e-mailem: ow.pttk.krakow@wp.pl lub info@wssto.pl; 

6. W przypadku rezygnacji – odstąpienia od udziału w rajdzie Kierownictwo Rajdu 

ma prawo zatrzymać wartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku 

z gotowością spełnienia świadczenia na rzecz uczestnika. Opłata za odstąpienie 

jest uzależniona od terminu odstąpienia przed datą rozpoczęcia rajdu oraz 

spodziewanych oszczędności kosztów i wynosi: 

➢ odstąpienie od 30 do 20 dni przed dniem przyjazdu – 30 % ceny imprezy; 

➢ odstąpienie od 19 do 8 dnia przed dniem przyjazdu – 40 % ceny imprezy; 

➢ odstąpienie od 7 do 4 dni przed dniem przyjazdu – 50 % ceny imprezy; 

➢ odstąpienie na 3 dni przed dniem przyjazdu lub później (najpóźniej w dniu 

przyjazdu) 85 % ceny imprezy. 

❖ Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez uczestnika; 

7. Uczestnik może bez zgody Kierownictwa Rajdu przenieść na osobę spełniającą 

warunki regulaminowe udziału w rajdzie wszystkie przysługujące mu z tytułu 

spełnienia przez siebie regulaminowych warunków uprawnienia, jeżeli 

jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tego regulaminu 

obowiązki; 

8. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie wiązać się dla 

Organizatorów z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty Kierownictwo Rajdu 

mają obowiązek wykazać je uczestnikowi. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą 

przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Kierownictwo Rajdu na 

skutek przeniesienia uprawnień do udziału w rajdzie. Za nieuiszczoną część 

kosztów poniesionych przez Kierownictwo Rajdu w wyniku zmiany uczestnika 

w rajdzie uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie; 

9. Uczestnicy przyjeżdżają do Wisły na własny koszt i ponoszą koszty wstępów do 

muzeów, parków narodowych, zwiedzanych obiektów oraz inne koszty wykazane 

przez organizatorów przy poszczególnych imprezach ( transport, inne dodatkowe 

świadczenia wynikające z programu wycieczki, itp.); 

10. Zapisy na poszczególne wycieczki oraz na strzelanie w ramach XXIII 

Ogólnopolskich Rodzinnych Zawodów Strzeleckich WP przyjmowane będą 

według kolejności zgłoszeń w dniu przyjazdu w Biurze Rajdu; 

11. Obowiązkiem uczestników udających się na indywidualną górską wycieczkę jest 

wpisanie swojego wyjścia i przyjścia do „Książki Wyjść” znajdującej się w recepcji 

ośrodka; 

mailto:ow.pttk.krakow@wp.pl
mailto:info@wssto.pl
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12. W czasie rajdu wszystkich uczestników obowiązują postanowienia „Karty 

Turysty” oraz polecenia Kierownictwa Rajdu; 

13. Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo zmiany programu rajdu i tras 

wycieczek z przyczyn niezależnych od nich; 

14. Minimalna liczba osób, aby wycieczki mogły się odbyć wynosi: (piesze - 10 osób, 

autokarowe – 25  osób); 

15. Przy zapisach na wycieczki autokarowe pobierane będzie wadium w wysokości 

20,00 zł. zwrotne w dniu wycieczki po przybyciu zapisanego na zbiórkę 

i uczestnictwie w zadeklarowanym wyjeździe; 

16. Program rajdu dostępny na stronie internetowej Oddziału Wojskowego PTTK 

im. gen. Józefa Bema w Krakowie www.owpttkkrakow.pl oraz profilach 

społecznościowych: Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema 

w Krakowie, Wojskowego Stowarzyszenia „Sport-Turystyka-Obronność” oraz 

Komisji Zarządu Głównego PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim; 

17. Uwaga: w związku z dużym zagrożeniem zakażenia koronawirusem stosując się do 
zaleceń związanymi ochroną zdrowia publicznego uczestnikami rajdu mogą być 
osoby posiadające „Unijny Certyfikat COVID” potwierdzający szczepienie lub 
aktualne zaświadczenie o negatywnym teście na COVID-19 (48 godz.); 

18. Ostateczna interpretacja regulaminów i przepisów rajdu należy do Kierownictwa 

Rajdu. 

Zapraszając do udziału w naszych imprezach, życzymy wszystkim uczestnikom Rajdu wspaniałej 

pogody oraz miłych i niezapomnianych wrażeń. 

Organizatorzy 

http://www.owpttkkrakow.pl/

