
 Regulamin Strońskiego Rajdu Turystycznego
1.
DEFINICJE
a) Rajd – impreza opisana w niniejszym Regulaminie oraz na stronie www.snieznik.pl
w zakładce Rajd
b) Uczestnik – osoba dorosła lub będąca pod opieką osoby dorosłej, która
dokonała rejestracji udziału w Rajdzie
2. ORGANIZATORZY RAJDU
Organizatorem Rajdu jest Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Masyw
Śnieżnika” z siedzibą w Siennej 5C, 57-550 Stronie Śląskie, zarejestrowane w
Sądzie Rejestrowym dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem KRS 0000336588,
Tel. 74 813 0943, Fax: 74 813 0945 E-mail: rajd@snieznik.pl, www.snieznik.pl, ,
przy współpracy Oddziału PTTK - Centrum Turystyki i Krajoznawstwa w Stroniu
Śląskim, www.pttk-stronie.pl oraz Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w
Stroniu Śląskim, www.cetik.stronie.pl
.
3. PATRONAT HONOROWY: Burmistrz Stronia Śląskiego, Zbigniew Łopusiewicz
4. SPONSORZY:
Gmina Stronie Śląskie www.stronie.pl
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Stacja Narciarska Kamienica, www.snkamienica.pl
Restauracja i Karczma „Puchaczówka” w Siennej, www.puchaczowka.pl
5.
KOMITET ORGANIZACYJNY
- Kierownik Rajdu – Agnieszka Gawron, rajd@snieznik.pl, tel. 533270367
- Trasy rowerowe – Paweł Dywański, it.kultura@stronie.pl
- Trasy piesze – Marcin Wajrach
Współpraca:
- Grafika – Jacek Kargul, fotojk@op.pl
- Karczma Pod Aniołem – Stanisław Anioł, biuro@snkamienica.pl
- Promocja – Ryszard Wojtaszek, kontakt@snieznik.pl
• Biuro Rajdu będzie czynne przez cały okres trwania Rajdu w Karczmie Pod
Aniołem, Stacja Narciarska Kamienica, Kamienica 1A, 57-550 Stronie Śląskie od
godziny 9:00 do powrotu ostatniej grupy z przewodnikiem.
• Telefon alarmowy Rajdu zostanie podany uczestnikom Rajdu przed wyruszeniem w
trasę.
• Telefon alarmowy GOPR: 601 100 300 (bezpłatny z sieci PlusGSM)
6. FUNDATORZY NAGRÓD wymienieni w zakładkach 8 Rajd Stroński na www.snieznik.pl
7. ORGANIZACJA RAJDU
a)
Rajd zaczyna się i kończy w miejscowości Kamienica, 4 km od Stronia Śląskiego w
powiecie kłodzkim. Link do mapy Google: https://www.google.com/maps/d/edit?
mid=z5FnMARrInXQ.kI7072iNyIcE&usp=sharing
b) Zgłoszenia: rajd@snieznik.pl
c) Rejestracja Uczestników odbywa się w Biurze Rajdu w Stacji Narciarskiej Kamienica,
www.snkamienica.pl od godziny 9:00 każdego dnia Rajdu.
d) Istnieje możliwość skorzystania z tras skróconych; dołączenia do trasy w kolejnych
dniach Rajdu wymaga zgłoszenia w Biurze Rajdu.
e) Noclegi
uczestnicy organizują we własnym zakresie. Dostępne noclegi w Siennej i okolicy można 
znaleźć na w/w stronie www, zakładka Szukaj noclegu.
f) Na terenie Stacji, obok Karczmy Pod Aniołem, istnieje możliwość rozbicia namiotów

http://www.stronie.pl/


(bezpłatnie, dostęp do łazienki przez całą dobę). Informacja jak wyżej.
g) Wyżywienie Uczestnicy organizują we własnym zakresie. Istnieje możliwość wyżywienia
w Karczmie Pod Aniołem i w obiektach noclegowych.
h) Na każdej trasie zapewniamy licencjonowanego przewodnika PTTK Oddziału w Stroniu
Śląskim.
i) Zakończenie Rajdu w Kamienicy w miejscu wskazanym przez organizatorów w dniu 
rozpoczęcia Rajdu.
j) Uczestnikom startującym na trasy w dniu 10 sierpnia zalecamy nocleg od czwartku
9.08.2011 r. Opcję należy zaznaczyć w zgłoszeniu.
k) Uczestnik powinien wykupić ubezpieczenie OC/NW we własnym zakresie.
l) Zgłoszenie uczestnictwa oznacza zaakceptowanie Regulaminu Rajdu.
8. INFORMACJA RAJDOWA
Zgłoszenia Uczestników wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
rajd@snieznik.pl W zgłoszeniu należy podać
• wykaz nazwisk osób pełnoletnich oraz wskazanie osoby reprezentującej grupę i jej
numer telefonu.
• Osoby niepełnoletnie będą zarejestrowane przed rozpoczęciem udziału w Rajdzie,
po udokumentowaniu iż znajdują się pod opieką osoby pełnoletniej.
• Zgłoszenia i rejestracji można dokonać przed przystąpieniem do rajdu w Biurze
Rajdu.
• Rejestracja: na miejscu, w Biurze Rajdu.
• Informacja telefoniczna: 533270367 (Kierownik Rajdu).
9. IV CEL RAJDU
Celem Rajdu jest promocja regionu Masywu Śnieżnika.
10.
WARUNKI UCZESTNICTWA
a) Samodzielnym Uczestnikiem Rajdu może być każda osoba w wieku powyżej 18 lat,
posiadająca odpowiednią kondycję fizyczną do pokonywania tras górskich, na których
wyznaczono trasy Rajdowe
b) Osoby w wieku 16 do 18 lat mogą wziąć udział w Rajdzie samodzielnie pod warunkiem
posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, poświadczających iż zapoznali się z
Regulaminem Rajdu oraz informacjami na stronie www.snieznik.pl w zakładce Rajd
c) Dzieci i młodzież poniżej 16 lat mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osób
dorosłych, które potwierdzą opiekuństwo przy rejestracji Uczestników.
d) Uczestnik Rajdu jest zobowiązany posiadać dokument poświadczający tożsamość oraz
informację o grupie krwi.
e) Za Uczestnika Rajdu uważa się osoby, które dokonały rejestracji uczestnictwa w
Rajdzie i poświadczyły to własnym podpisem. Osoba, która nie dokonała rejestracji nie jest
uważana za jego Uczestnika.
f) Uczestnicy Rajdu obowiązani są zaopatrzyć się w odpowiednią odzież i obuwie,
dostosowane do warunków górskiej wędrówki oraz zmiennych warunków atmosferycznych
a także posiadać najniezbędniejsze wyposażenie w środki sanitarne i medyczne,
odpowiadające wymogom określonym dla apteczki pierwszej pomocy.
g) Uczestnik Rajdu zobowiązany jest poruszać się wyłącznie wyznaczonymi trasami
Rajdowymi, przy zachowaniu kontaktu z przewodnikiem trasy. Zaleca się posiadanie ze
sobą telefonu komórkowego.
h) Numerami alarmowymi są: 112 i 997 (policja) oraz 74 842 3414 i 601 100 300 (GOPR).
i) Uczestnik, który wyruszył na trasę z przewodnikiem jest zobowiązany, w przypadku
chęci odłączenia się od grupy, do bezwzględnego powiadomienia o tym fakcie
przewodnika grupy.
j) Trasy Rajdu prowadzą przez tereny parków krajobrazowych i rezerwatów co oznacza
konieczność do przestrzegania obowiązujących tam przepisów, zwłaszcza w zakresie



poruszania się wyznaczonymi trasami oraz zachowania czystości, nie niszczenia
roślinności oraz nie płoszenia zwierząt.
k) Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za osoby poruszające się poza ustalonymi
trasami Rajdu i poza grupą z przewodnikiem.
l) Uczestnicy Rajdu (lub opiekunowie osób nieletnich) odpowiadają za wyrządzone szkody
osobom lub rzeczom na trasach Rajdowych. Wszyscy Uczestnicy Rajdu powinni
bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Rajdu oraz regulaminów ośrodków pobytu. W
przypadku drastycznego naruszenia regulaminu organizatorzy zastrzegają sobie prawo
wykluczenia z Rajdu takich osób.
m) Uczestnicy Rajdu i osoby powierzone ich opiece uczestniczą w nim na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Zaleca się zawarcie ubezpieczenia OC/NW.
n) Koszty noclegów oraz wyżywienia ponoszą Uczestnicy Rajdu we własnym zakresie.
12.
WPISOWE
a) Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do uiszczenia wpisowego w wysokości 15 zł od
każdej osoby uczestniczącej w Rajdzie, za wyjątkiem dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Wpisowe dzieci i młodzieży do lat 18 jest dobrowolne.
b) Wpisowe jest przeznaczone na koszty organizacyjne Rajdu. W ramach uiszczonego
wpisowego Uczestnik Rajdu otrzymuje:
o informacje o wybranej trasie Rajdu
o Znaczek Rajdowy i upominki
o Posiłek na zakończenie Rajdu
o Wpisowe należy wpłacać na konto:
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Masyw Śnieżnika
Sienna 5C, 57-550 Stronie Śląskie
Nr rachunku bankowego: 53 9588 0004 4201 8151 2000 0010
Tytuł wpłaty: Rajd, (wskazane podanie numeru trasy) lub uiścić przy rejestracji.
c) W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyjazdu na Rajd wpłacone wpisowe
podlega zwrotowi pod warunkiem zgłoszenia tego faktu mailem na rajd@snieznik.pl
nie później niż do dnia 7.08.2016 r.
13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przedstawionym programie i trasach
Rajdu.
b) Integralna częścią Regulaminu Rajdu są informacje zawarte na stronie www.snieznik.pl
w zakładce Rajd. Zaleca się aby Uczestnicy przeglądnęli zawartość tej strony
bezpośrednio przed wyjazdem na Rajd.
c) Zdjęcia wykonywane przez Organizatora Rajdu mogą być wykorzystane do celów
promocyjnych oraz zamieszczone na witrynach internetowych SRR „Masyw Śnieżnika”.
Uczestnicy Rajdu mogą odmówić zgody na te działania składając deklarację w Biurze
Rajdu.
14.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L nr 119, s 1) dalej RODO - chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich 
przetwarzamy Państwa dane osobowe, informujemy, iż:

W trakcie imprezy organizator dokonuje rejestracji obrazu, które będą wykorzystane do 
celów promocyjnych organizatora. Uczestnik imprezy wyraża jednocześnie zgodę na 
użycie swojego wizerunku w związku z organizacją, prezentowaniem, reklamowaniem lub 



używaniem każdego zapisu foto z imprezy i/lub każdego elementu imprezy 
prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.

Administratorem Pani/Pana danych jest Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego 
„Masyw Śnieżnika” mający siedzibę w Siennej 5c, 57-550 Stronie Śląskie. Kontaktować 
się z Administratorem można na adres: Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Masyw 
Śnieżnika”, Sienna 5c, 57-550 Stronie Śląskie 
mail: kontakt@snieznik.pl, rajd@snieznik.pl
Organizatorzy Rajdu.


