
Starostwo Powiatowe w Bochni 

oraz 

Oddział PTTK w Bochni 

zapraszają na 
 

 

VI RODZINNY RAJD WIOSENNY 

21–22 V 2016 

 

po szlakach 

BESKIDU MAKOWSKIEGO 
 

 
 wędrówka piesza trasy: 3 i 5 godzinne – poniżej szczegółowy program 

imprezy 

 opieka przewodników 

 zwiedzanie Zamku Suskiego i Muzeum Zabawek 

 ognisko, konkursy Rodzin Rajdowych 

 rajd odbędzie się bez względu na pogodę 

 zniżki dla dzieci 

 
 

Koszt Rajdu: 

Dzieci – 65 zł 

Członkowie PTTK – 75zł (opłacone składki na 2016 rok) 

Pozostali – 85 zł 

 

Zapisy do dnia: 16.V.2016 

w biurze Oddziału PTTK w Bochni , ul. Bernardyńska 10 

tel. 14 612 27 62, e-mail: pttkbochnia@interia.pl 
 

Zapisując się na Rajd należy wpłacić wpisowe – 50 zł oraz wybrać trasę. 
 

Do zobaczenia na szlaku!!!  

mailto:pttkbochnia@interia.pl


REGULAMIN RODZINNEGO RAJDU WIOSENNEGO 

Beskid Makowski 21–22 V 2016 

1. Młodzież do lat 18-tu może wziąć udział tylko pod opieką osób dorosłych. 

2. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne! 

3. Organizatorzy nie zwracają wpisowego osobom zgłoszonym i przyjętym na rajd, które nie wzięły 

w nim udziału, 

4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty. 

5. Kierownictwo Rajdu nie przejmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, 

zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa Rajdu. 

7.  Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu oraz zasad kulturalnego zachowania się uczestnicy 

mogą być wykluczeni z Rajdu. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian tras w uzasadnionych przypadkach. 
 

Zapewniamy: 

 przejazd autokarem;  

 nocleg z pościelą; 

 2 posiłki (kolacja i śniadanie); 

 nagrody dla biorących udział w konkursach; 

 plakietkę; 

 opiekę przewodnicką; 

 ubezpieczenie. 
 

 

PROGRAM RAJDU: 
21 V sobota:  8.00 wyjazd z parkingu koło kościółka szkolnego 

10.00 wyruszamy na trasy 
po zejściu wizyta w Muzeum Zabawek Drewnianych w Stryszawie 
16.30 zakwaterowanie 
18.00 kolacja, ognisko, konkursy 

22 V niedziela: 8.00 śniadanie, przejazd na trasy 
15.00 zwiedzanie Zamku Suskiego 
zakończenie rajdu wręczenie nagród 
17.30 wyjazd do domu 
19.00 planowany powrót do Bochni 

 

TRASY: 
 

1 trasa: 3 godz. (proponowana dla rodzin z mniejszymi dziećmi) 

 1 dzień: Pasmo Laskowskie (Łozka): Koszarawa – Lasek schronisko, Koszarawa – GOT pkt. 9 

 2 dzień: Pasmo Żurawnicy – GOT pkt. 7 
 

2 trasa: 5 – 6 godz. 

 1 dzień: Koszarawa – Lachów Groń – Jałowiec – Stryszawa – GOT pkt. 20 

 2 dzień: Stryszawa – Gołuszkowa Góra – Zembrzyce – GOT pkt. 19 

 

Konkurs Rajdowa Rodzina – prosimy o utworzenie grupy min. 5 osób: 

 należy nadać jej nazwę, wybrać Głowę Rodziny, 

 Głowa przedstawia Rodzinę i będzie ją reprezentować, 

 Rodzina przygotowuje piosenkę turystyczną lub rodzinną – dodatkowe punkty za twórczość własną. 
       Do zobaczenia na szlaku!!! 


