Regulamin
XXI Otwartego Górskiego Rajdu
Koła Przewodników PTTK
w Rzeszowie

„Wetlina 2021”
09–15 sierpnia 2021 r.

Organizatorzy Rajdu:
 Koło Przewodników Terenowych i Beskidzkich PTTK w Rzeszowie
 Oddział PTTK w Rzeszowie
Sponsorzy:
 Oddział PTTK w Rzeszowie
 Grażyna, Piotr, Agnieszka, Tomek Ostrowscy
Kierownictwo Rajdu:
 Kierownik Rajdu – Witold Haspel tel. kom. 607 995 379
 Sekretariat – Adam Skiba
Adres Organizatorów Rajdu:
PTTK Oddział w Rzeszowie
35–064 Rzeszów, ul. Matejki 2, tel. (17) 85 367 55
e–mail: zlot@pttk.rzeszow.pl FB https://www.facebook.com/oddzialpttkrzeszow
Konto: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742
Cel Rajdu:
Świętowanie Jubileuszu 20 rajdów na „Piotrowej Polanie” !!!:
 poznanie walorów krajoznawczych Bieszczadów
 integracja środowiska przewodnickiego i turystycznego
 promowanie zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, „Góry bez granic” i innych odznak PTTK
Rajd odbywać się będzie w dniach 09–15 sierpnia 2021.
Rozpoczęcie Rajdu nastąpi w dniu 09 sierpnia (poniedziałek) o godz. 19.30 – „Iskierka”.
Zakończenie Rajdu w dniu 14 sierpnia (sobota) o godz. 19.30 – Watra Przewodnicka.
Baza Rajdu:
Piotrowa Polana
38–608 Wetlina – Stare Sioło
Uczestnictwo w Rajdzie:
W Rajdzie mogą brać udział zespoły rajdowe zgłaszane przez koła (kluby) Przewodników i oddziały PTTK.
Przyjmowani będą również turyści indywidualni. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać dokumenty tożsamości.
Rajd ma charakter górski – od uczestników wymaga się dobrej kondycji fizycznej.
Planowana liczba uczestników – ok. 120 osób.
Przypominamy o górskim charakterze Rajdu, o wygodnym obuwiu trekkingowym i okryciach ochronnych oraz
małych plecakach na wycieczki jednodniowe. Uczestników Rajdu zobowiązujemy do zabrania ze sobą podstawowych
medykamentów.
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W dniu 09.08 wszystkie trasy Rajdu (zgodnie z Regulaminem) rozpoczynają się PUNKTUALNYM wyjazdem
z Rzeszowa, dlatego dla chętnych proponujemy dodatkowy nocleg z 8/9.08 w Rzeszowie w akademikach Politechniki
Rzeszowskiej ul. Akademicka (koszt 50 zł). Ew. inne lokalizacje – uczestnicy rezerwują sobie we własnym zakresie.
Zgłoszenia uczestnictwa: dokonuje się WYŁĄCZNIE na „Karcie zgłoszenia udziału w Rajdzie” (załącznik do
regulaminu) – podając trasę główną i zastępczą – w terminie do dnia 15.06.2021 na adres zlot@pttk.rzeszow.pl
z równoczesnym uiszczeniem wpłaty wpisowego przelewem na konto nr 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742
w PEKAO S.A.II O/Rzeszów z dopiskiem WETLINA 2021. ‘
Ponieważ ilość uczestników jest ograniczona (120 osób) o przyjęciu do udziału w Rajdzie decyduje kolejność
zgłoszeń i uiszczenie w terminie wpisowego.
Nie przyjmujemy zaliczek – wplata musi być dokonana w pełnej wysokości.
OSOBY KORZYSTAJĄCE Z OBNIŻONEJ OPŁATY, przy przesłaniu zgłoszenia prosimy o skan lub zdjęcie
posiadanych uprawnień przewodnickich oraz legitymacji PTTK z opłaconą składką za rok 2021.

Zapisy rozpoczynamy 4 maja 2021 (wtorek) –
UWAGA !!! zgłoszenia przysłane wcześniej NIE BĘDĄ brane pod uwagę !!!
Koszty uczestnictwa:
 przewodnicy PTTK
 członkowie PTTK
 pozostali uczestnicy

– 830 zł
– 880 zł
– 970 zł

Rezygnacje. Informujemy, że osoby, które dokonały wpłaty wpisowego w przypadku rezygnacji:
 do końca czerwca - będą miały zwracaną kwotę w całości,
 w lipcu – będziemy potrącać kwotę 150 zł
 w sierpniu – będziemy zmuszeni potrącić co najmniej 50% kwoty wpisowego
Koszt obejmuje:
 noclegi
 śniadania i obiadokolacje
 obsługę przewodnicką na trasach
 przejazdy autobusem (busem) na wyznaczonych odcinkach tras
 Watrę Turystyczną na zakończenie Rajdu, niespodziankę
 dojazd z Rzeszowa do Wetliny w dniu 09.08.2021 (wg programu)
 powrót z Wetliny do Rzeszowa w dniu 15.08.2021 (jw.)
 znaczek rajdowy
 ogniska z gitarą i niezapomnianą atmosferą
Potwierdzenie uczestnictwa i inne informacje:
 Potwierdzenie przyjęcia do udziału w Rajdzie, zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy
po otrzymaniu karty zgłoszenia lub drogą telefoniczną.
 W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo
zmiany tras.
 O wyjściu na trasę zasadniczą lub wariantową decyduje przewodnik trasy.
 W strefie granicznej należy stosować się do obowiązujących na tym terenie przepisów oraz posiadać
dokument tożsamości.
Uwagi końcowe:
Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność oraz ubezpieczają się indywidualnie (członkowie
PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej składki członkowskiej na rok 2021).
W dniach 11–14.08.2021 w sekretariacie będzie czynny punkt weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT),
odznaki Turysta Przyrodnik oraz „Góry bez granic”.
Prawo interpretacji regulaminu należy do kierownictwa Rajdu.
Załączniki:
1. Trasy Rajdu.
2. Karta zgłoszenia na Rajd.
3. Informacja o odznace „Góry bez granic”
4. Oświadczenie COVID
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Informacje związane z COVID-19
Informujemy, że Rajd będzie realizowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami sanitarnymi i zalecaniami
służb epidemiologicznych związanymi z epidemią COVID. Należy się więc liczyć z tym, że – jak w roku ubiegłym –
KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia związanego z COVID-19 (jego treść, zostanie podane
wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom, końcem lipca 2021).
Podpisany dokument – z datą rozpoczęcia Rajdu – należy przekazać przewodnikowi w dniu rozpoczęcia Rajdu
przed wejściem do autokaru, lub przy kwaterunku (osoby dojeżdżające samodzielnie do Wetliny).

Odmowa podpisania oświadczenia,
skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w Rajdzie, bez zwrotu wpisowego.
**********************************************

TRASY RAJDU:
Szczyty pisane czcionką pogrubioną i DUŻYMI LITERAMI – zaliczane są do „Korony Bieszczadów”

Trasa nr 1 (182 pkt GOT) – bardzo długie dla tzw. „wyrypiarzy”.
09.08.2021 – Wyjazd z Rzeszowa (Dworzec PKS ul. Grottgera, stanowisko M) o godz. 6.30. Przejazd do Kalnicy
przez Zagórz, Tarnawę. Przejście górskie: Kalnica – Kamionki – Dział (830) – CHRYSZCZATA (997)
– Rabe – Bystre. 19 pkt GOT czas przejścia ok. 6 godz. Przejazd do Wetliny. Zakwaterowanie,
obiadokolacja. Uroczyste rozpoczęcie Rajdu „Iskierka”.
10.08.2021 – Śniadanie. „Wokół” Tarnicy i Mucznego. Przejście górskie: Muczne – Jeleniowaty (907 – wieża
widokowa – miejsce pamięci Brenzberg) – Muczne – Bukowe Berdo (1313) – Przeł. Goprowska (1160)
– TARNICA (1346) – Szeroki Wierch (1268) – Ustrzyki Górne. 31 pkt GOT, ok.8,5 godz.
Obiadokolacja, ognisko, występ zespołu „Marek i Paweł”.
11.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Dwernik – DWERNIK KAMIEŃ (1004) – wodospad „Szepit” na potoku
Hylatym – Zatwarnica – Suche Rzeki – Przeł. Orłowicza (1095) – Wetlina. 34 pkt GOT, ok. 9 godz.
Obiadokolacja, ognisko.
12.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Jabłonki – jodła „Lasumiła” (najgrubsza w Bieszczadach) – ŁOPIENNIK
(1069) – Łopienka – Przeł. Hyrcza (692) – Korbania (894) – Terka. 34 pkt GOT, ok. 9 godz.
Obiadokolacja, ognisko.
13.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Kalnica – SMEREK (1222) – Przeł. Orłowicza (1095) – Połonina
Wetlińska (Osadzki Wierch 1253) – Przeł. Wyżna (872) – Dział (1141) – Wetlina. 35 pkt GOT, ok. 9–
9,5 godz. Obiadokolacja, ognisko.
14.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Wetlina – Jawornik (1022) – RABIA SKAŁA (1199) – Płasza (1162) –
Kurników Beskid (1037) – dolina potoku Smerek – Wetlina. 29 pkt GOT, ok. 7,5–8 godz.
Obiadokolacja. Uroczyste zakończenie Rajdu „Watra”, muzyczna niespodzianka, ognisko.
15.08.2021 – Śniadanie od godz. 6.45. O godz.7.00 dla chętnych msza święta – poświęcenie ziół. O godz.9.00
wspólne zdjęcie wszystkich uczestników Rajdu.
Przejazd do Rzeszowa i na trasę:
Autokar nr 1. – Bezpośrednio do Rzeszowa. Rzeszów ok. godz. 13.00
Autokar nr 2. – Przejazd do Rzeszowa z „niespodzianką”. Rzeszów ok. godz. 14.00
Autokar nr 3. – Przejście górskie: Cisowiec – Choceń (620) – ślady dawnej wsi Choceń – Ropy (542) – Nowosiółki –
muzeum przyrodniczo–łowieckie „Knieja” (na łyk zimnego piwa, na do widzenia, do zobaczenia za
rok). 10 pkt GOT, ok. 3,5 godz. Rzeszów ok. godz. 17.00
Uwaga:
Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje zapisanie się na jeden z trzech autokarów w dniu powrotu
(do 13.08.2021 do godz. 20 tej)
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Trasa nr 2 (134 pkt GOT) – długie „Z biesami, czadami i bieszczadzkimi aniołami”
09.08.2021 – Wyjazd z Rzeszowa (Dworzec PKS ul. Grottgera, stanowisko M) o godz. 7.00. Przejazd przez Sanok, Cisną
do Kalnicy. Przejście górskie: „Na dobry początek” – Kalnica – Smerek (1222)– Przeł. Orłowicza (1095) –
Wetlina. 18 pkt GOT, ok. 5 godz. Zakwaterowanie, obiadokolacja. Uroczyste rozpoczęcie Rajdu „Iskierka”.
10.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: „Tylko piękne widoki” – Widełki – Kiczera (886) – Widełki (1016) – Bukowe
Berdo (1312) – Przeł. Goprowska (1160) – TARNICA (1346) – Wołosate. 25 pkt GOT, ok. 7 godz.
Obiadokolacja, ognisko, występ zespołu „Marek i Paweł”.
11.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: „Śladami filmowej Watahy” – Tarnawa Niżna – Dźwiniacz Górny
(torfowisko) – Jeleniowaty (907 – wieża widokowa – miejsce pamięci Brenzberg) – Muczne – pokazowa
zagroda żubrów. 15 pkt GOT, ok. 5 godz. Obiadokolacja, ognisko.
12.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie „Nacieszyć oczy” - Wetlina – Kiczerka (755) – dolina potoku Smerek – miejsce
dawnej wsi Beskid – Płasza (1162) – Dziurkowiec (1188) – RABIA SKAŁA (1169) punkt widokowy –
Paportna (1198) – Jawornik (1021) – Wetlina. 29 pkt GOT, ok. 8 godz. Obiadokolacja, ognisko.
13.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie „Gdzie Diabeł nie może” - Roztoki Górne – Duży Skaleniec (983) – JASŁO
(1153) – Okrąglik (1101) – Szpickiery – Smerek Wieś. 23 pkt GOT, ok. 7,5 godz. Obiadokolacja, ognisko.
14.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie „Widokowo” - Brzegi Górne – Hasiakowa Skała (1228) – Połonina Wetlińska
(Osadzki Wierch 1253) – Przeł. Orłowicza (1095) – Jaworzec (bacówka PTTK) – Kalnica. 24 pkt GOT, ok.
7,5 godz. Obiadokolacja. Uroczyste zakończenie Rajdu „Watra” muzyczna niespodzianka, ognisko.
15.08.2021 – Śniadanie od godz. 6.45. O godz.7.00 dla chętnych msza święta – poświęcenie ziół. O godz.9.00 wspólne
zdjęcie wszystkich uczestników Rajdu.
Przejazd do Rzeszowa i na trasę:
Autokar nr 1. – Bezpośrednio do Rzeszowa. Rzeszów ok. godz. 13.00
Autokar nr 2. – Przejazd do Rzeszowa z „niespodzianką”. Rzeszów ok. godz. 14.00
Autokar nr 3. – Przejście górskie: Cisowiec – Choceń (620) – ślady dawnej wsi Choceń – Ropy (542) – Nowosiółki –
muzeum przyrodniczo–łowieckie „Knieja” (na łyk zimnego piwa, na do widzenia, do zobaczenia za rok). 10
pkt GOT, ok. 3,5 godz. Rzeszów ok. godz. 17.00
Uwaga:
Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje zapisanie się na jeden z trzech autokarów w dniu powrotu
(do 13.08.2021 do godz. 20 tej)

Trasa nr 3 (134 pkt GOT) – długie „Jarosław w nowej odsłonie”
09.08.2021 – Wyjazd z Rzeszowa (Dworzec PKS ul. Grottgera, stanowisko M) o godz. 7.00. Przejazd przez Sanok,
Lesko do Ustianowej. Przejście górskie: Ustianowa – Holica (762) – Bucznik (768) – grań Żukowa –
Przeł. Przysłup nad Żłobkiem – Żłobek. 21 pkt GOT, ok. 6–6,5 godz. Przejazd do Wetliny.
Zakwaterowanie, obiadokolacja. Uroczyste rozpoczęcie Rajdu „Iskierka”.
10.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Widełki – Kopa (886) – Widełki (1016) – Szołtynia (1201) – Bukowe Berdo
(1312) – Przeł. Goprowska (1160) – TARNICA (1346) – Szeroki Wierch (1268) – Ustrzyki Górne.
28 pkt GOT, ok. 7,5 godz. Obiadokolacja, ognisko, występ zespołu „Marek i Paweł”
11.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Przeł. Wyżniańska – Mała Rawka (1272) – WIELKA RAWKA (1307)
Krzemieniec (1221) – WIELKA RAWKA – Ustrzyki Górne. 16 pkt GOT, ok. 5 godz. Obiadokolacja,
ognisko
12.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Kołonice – Przeł. pod Jawornem (928) – Wołosań (1071) – Sasów (1010)
– Berest (942) – Osina (963) – Hon (820) – bacówka PTTK pod Honem – Cisna. 25 pkt GOT, ok. 6–
6,5 godz. Obiadokolacja, ognisko.
13.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Przeł. Przysłup – JASŁO (1153) – Okrąglik (1101) – Fereczata (1102) –
Smerek. 18 pkt GOT, ok. 5 godz. Obiadokolacja, ognisko.
14.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Wetlina – Przeł. Orłowicza (1095) – Osadzki Wierch (Połonina Wetlińska
– 1253) – Przeł. Wyżna (872) – Dział (1241) – Wetlina. 26 pkt GOT, ok. 6,5–7 godz. Obiadokolacja.
Uroczyste zakończenie Rajdu „Watra” muzyczna niespodzianka, ognisko.
15.08.2021 – Śniadanie od godz. 6.45. O godz.7.00 dla chętnych msza święta – poświęcenie ziół. O godz.9.00
wspólne zdjęcie wszystkich uczestników Rajdu.
Przejazd do Rzeszowa i na trasę:
Autokar nr 1. – Bezpośrednio do Rzeszowa. Rzeszów ok. godz. 13.00
Autokar nr 2. – Przejazd do Rzeszowa z „niespodzianką”. Rzeszów ok. godz. 14.00
Autokar nr 3. – Przejście górskie: Cisowiec – Choceń (620) – ślady dawnej wsi Choceń – Ropy (542) – Nowosiółki –
muzeum przyrodniczo–łowieckie „Knieja” (na łyk zimnego piwa, na do widzenia, do zobaczenia za
rok). 10 pkt GOT, ok. 3,5 godz. Rzeszów ok. godz. 17.00
Uwaga:
Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje zapisanie się na jeden z trzech autokarów w dniu powrotu
(do 13.08.2021 do godz. 20 tej)
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Trasa nr 4 (111 pkt GOT) – średnie: Bieszczady zawsze NAM po drodze :)
09.08.2021 – Wyjazd z Rzeszowa (Dworzec PKS ul. Grottgera, stanowisko M) o godz. 6.30. Przejazd przez Sanok,
Zagórz do m. Kalnica. Przejście górskie: Kalnica – Sukowate – Gawgań (664) – Huczek (715) –
Huczwice – Kapliczka Synarewo – Rabe. 15 pkt GOT, ok. 5 godz. Przejazd do Wetliny.
Zakwaterowanie, obiadokolacja. Uroczyste rozpoczęcie Rajdu „Iskierka”.
10.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Muczne – Bukowe Berdo (1313) – Przeł. Goprowska (1160) – TARNICA
(1346) – Wołosate. 23 pkt GOT, ok. 6–6,5 godz. Obiadokolacja, ognisko, występ zespołu „Marek i Paweł”
11.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Smolnik nad Sanem – Trohaniec (939) – Chata Socjologa – Chmiel –
Ruskie – Sękowiec. 18 pkt GOT, ok. 5,5 godz. Obiadokolacja, ognisko.
12.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Ustrzyki Górne – WIELKA RAWKA (1307) – Mała Rawka (1272) –
Dział (1141) – Przeł. Wyżna. 20 pkt GOT ok. 5,5 godz. Obiadokolacja, ognisko.
13.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Komańcza – Dyszowa (719) – Krasna (658) – Wierch (611) – Smolnik
nad Osławą. 15 pkt GOT ok. 4,5 godz. Obiadokolacja, ognisko.
14.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Przysłup – Małe Jasło (1097) – Szczawnik (1098) – JASŁO (1153)
Okrąglik (1101) – Fereczata (1102) – Smerek. 23 pkt GOT, ok. 6,5 godz. Obiadokolacja. Uroczyste
zakończenie Rajdu „Watra” muzyczna niespodzianka, ognisko.
15.08.2021 – Śniadanie od godz. 6.45. O godz.7.00 dla chętnych msza święta – poświęcenie ziół. O godz.9.00
wspólne zdjęcie wszystkich uczestników Rajdu.
Przejazd do Rzeszowa i na trasę:
Autokar nr 1. – Bezpośrednio do Rzeszowa. Rzeszów ok. godz. 13.00
Autokar nr 2. – Przejazd do Rzeszowa z „niespodzianką”. Rzeszów ok. godz. 14.00
Autokar nr 3. – Przejście górskie: Cisowiec – Choceń (620) – ślady dawnej wsi Choceń – Ropy (542) – Nowosiółki –
muzeum przyrodniczo–łowieckie „Knieja” (na łyk zimnego piwa, na do widzenia, do zobaczenia za
rok). 10 pkt GOT, ok. 3,5 godz. Rzeszów ok. godz. 17.00
Uwaga:
Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje zapisanie się na jeden z trzech autokarów w dniu powrotu
(do 13.08.2021 do godz. 20 tej)

Trasa nr 5 (116 pkt GOT) – średnia „Wacek i Maciek” – tj. Ojciec i Syn
09.08.2021 – Wyjazd z Rzeszowa (Dworzec PKS ul. Grottgera, stanowisko M) o godz. 7.00. Przejazd przez Sanok –
Baligród do Cisnej. Przejście górskie: Cisna – ścieżka Jeleni Skok – stokówka pod Rożkami – Przeł.
Przysłup (674). 13 pkt GOT, ok.3.5–4 godz. Przejazd do Wetliny.
Zakwaterowanie, obiadokolacja. Uroczyste rozpoczęcie rajdu „Iskierka”.
10.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Wołosate – Przeł. Bukowska (1107) – Rozsypaniec (1280) – HALICZ
(1333) – Przeł. Goprowska (1160) – TARNICA (1346) – Wołosate. 28 pkt GOT. ok. 7.5–8 godz.
Obiadokolacja, ognisko, występ duetu „Marek i Paweł”
11.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Przeł. Wyżniańska (855) – POŁONINA CARYŃSKA (1297) – Przysłup
Caryński (785) – Caryńskie – Nasiczne. 16 pkt GOT, ok. 5 godz. Obiadokolacja, ognisko.
12.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Roztoki Górne – Przeł. nad Roztokami – Okrąglik (1101) – Kurników
Beskid (1037) – Płasza (1162) – Dziurkowiec (1188) – RABIA SKAŁA (1199) – Paportna (1198) –
Jawornik (1021) – Wetlina. 27 pkt GOT, ok. 8 godz. Obiadokolacja, ognisko.
13.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Jabłonki – Berdo (893) – źródełko „Święta Woda” – Przeł. nad Stężnicą
(660) – wodospad Czartów Młyn – Markowska (718) – Górzanka. 19 pkt GOT, ok. 6 godz.
Obiadokolacja, ognisko.
14.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Zatwarnica – wodospad „Szepit” na potoku Hylatym – Magura Ruska
(887) – DWERNIK KAMIEŃ (1004) – Nasiczne. 13 pkt GOT, ok. 4 godz. Obiadokolacja. Uroczyste
zakończenie Rajdu „Watra” muzyczna niespodzianka, ognisko.
15.08.2021 – Śniadanie od godz. 6.45. O godz.7.00 dla chętnych msza święta – poświęcenie ziół. O godz.9.00
wspólne zdjęcie wszystkich uczestników Rajdu.
Przejazd do Rzeszowa i na trasę:
Autokar nr 1. – Bezpośrednio do Rzeszowa. Rzeszów ok. godz. 13.00
Autokar nr 2. – Przejazd do Rzeszowa z „niespodzianką”. Rzeszów ok. godz. 14.00
Autokar nr 3. – Przejście górskie: Cisowiec – Choceń (620) – ślady dawnej wsi Choceń – Ropy (542) – Nowosiółki –
muzeum przyrodniczo–łowieckie „Knieja” (na łyk zimnego piwa, na do widzenia, do zobaczenia za
rok). 10 pkt GOT, ok. 3,5 godz. Rzeszów ok. godz. 17.00
Uwaga:
Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje zapisanie się na jeden z trzech autokarów w dniu powrotu
(do 13.08.2021 do godz. 20 tej)
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Trasa nr 6 (111 pkt GOT) – średnia „Mało znane, zapomniane; dużo przyrody i coś jeszcze”
09.08.2021 – Wyjazd z Rzeszowa (Dworzec PKS ul. Grottgera, stanowisko M) o godz. 7.00. Przejazd przez Sanok,
Lesko, Ustianową do Hoszowczyka. Przejście górskie: Hoszowczyk (cerkiew) – Przysłup (623) –
Bukowina (693) – Sokołowa Wola – Zahaj (582) – Czarna Dolna. 15 pkt GOT, ok. 5–5,5 godz. Przejazd
do Wetliny. Zakwaterowanie, obiadokolacja. Uroczyste rozpoczęcie rajdu „Iskierka”.
10.08.202 – Śniadanie. Przejście górskie: Muczne – Jeleniowaty (miejsce pamięci Brenzberg – wieża widokowa) –
Jasieniów – Czeremna – Wilcza Góra – Stuposiany. 15 pkt GOT, ok. 5–5,5 godz. Obiadokolacja,
ognisko, występ duetu „Marek i Paweł”
11.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Michniowiec (cerkiew) – Ferma Jeleni – Berdo (786) – Krywka – Dział
(706) – Żurawin – Kiczerka (678) – Smolnik (cerkiew). 23 pkt GOT, ok. 7 godz. Obiadokolacja,
ognisko.
12.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Baligród – Stężnica – Markowska (748) – Lipowiec – Radziejowa –
Tyskowa – Przeł. Hyrcza (692) – Łopienka (cerkiew) – Polanki. 24 pkt GOT, ok. 7,5 godz.
Obiadokolacja, ognisko.
13.08.2021 – Śniadanie. Wycieczka górska: Czystogarb – Syhła – Majkowski Wierch (617) – Dołżyca –
Szczandrowiec (616) – Radoszyce (cerkiew). 14 pkt GOT, ok. 4,5–5 godz. Obiadokolacja, ognisko.
14.08.2021 – Śniadanie. Wycieczka górska: Dwernik – Wierch Łobozowa – DWERNIK KAMIEŃ (1004) –
Nasiczne – Młaki – Caryńskie (ślady nieistniejącej wsi) – Przeł. Przysłup (785) – schronisko – Bereżki.
20 pkt GOT, ok. 6–6,5 godz. Obiadokolacja. Uroczyste zakończenie Rajdu „Watra” muzyczna
niespodzianka, ognisko.
15.08.2021 – Śniadanie od godz. 6.45. O godz.7.00 dla chętnych msza święta – poświęcenie ziół. O godz.9.00
wspólne zdjęcie wszystkich uczestników Rajdu.
Przejazd do Rzeszowa i na trasę:
Autokar nr 1. – Bezpośrednio do Rzeszowa. Rzeszów ok. godz. 13.00
Autokar nr 2. – Przejazd do Rzeszowa z „niespodzianką”. Rzeszów ok. godz. 14.00
Autokar nr 3. – Przejście górskie: Cisowiec – Choceń (620) – ślady dawnej wsi Choceń – Ropy (542) – Nowosiółki –
muzeum przyrodniczo–łowieckie „Knieja” (na łyk zimnego piwa, na do widzenia, do zobaczenia za
rok). 10 pkt GOT, ok. 3,5 godz. Rzeszów ok. godz. 17.00
Uwaga:
Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje zapisanie się na jeden z trzech autokarów w dniu powrotu
(do 13.08.2021 do godz. 20 tej)

Trasa nr 7 ( pkt GOT) – Bal u Weteranów – odmłodzony częściowo 
09.08.2021 – Wyjazd z Rzeszowa (Dworzec PKS ul. Grottgera, stanowisko M) o godz. 7.00. Przejazd przez Sanok,
Baligród do m. Radziejowa (Przeł. nad Stężnicą). Przejście górskie: Radziejowa – Tyskowa – Przeł.
Hyrcza (697) – Łopienka (cerkiew) – Polanki (parking). 9 pkt GOT, 3,5 godz. Przejazd do Wetliny.
Zakwaterowanie, obiadokolacja. Uroczyste rozpoczęcie Rajdu „Iskierka”.
10.08.2021– Śniadanie. Przejście górskie: Widełki – Muczne (zagroda żubrów) – Jeleniowaty (907 – wieża
widokowa – miejsce pamięci Brenzberg) – Muczne. 13 pkt GOT, 4,5 godz. Obiadokolacja, ognisko,
występ zespołu „Marek i Paweł”
11.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Bereżki – Przysłup Caryński (785) – schronisko – Caryńskie (miejsce
dawnej wsi) – Nasiczne. 10 pkt GOT, 4 godz. Obiadokolacja, ognisko
12.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Roztoki Górne – Przeł. nad Roztokami(801) – Okrąglik (1101) – JASŁO
(1153) – Przeł. Przysłup. 16 pkt GOT, ok. 5,5 godz. Obiadokolacja, ognisko.
13.08.2021 – Śniadanie. Przejście piesze: Żubracze – Berdo (1041) – Hyrlata (1103) – Rosocha (1084) – Roztoki
Górne. 14 pkt GOT, ok. 4,5–5 godz. Obiadokolacja, ognisko.
14.08.2021 – Śniadanie. Przejście górskie: Zatwarnica – Suche Rzeki – Przeł. Orłowicza (1095) – Wetlina. 18 pkt
GOT, ok. 6 godz. Obiadokolacja. Uroczyste zakończenie Rajdu „Watra”, muzyczna niespodzianka,
ognisko.
15.08.2021 – Śniadanie od godz. 6.45. O godz.7.00 dla chętnych msza święta – poświęcenie ziół. O godz.9.00
wspólne zdjęcie wszystkich uczestników Rajdu.
Przejazd do Rzeszowa i na trasę:
Autokar nr 1. – Bezpośrednio do Rzeszowa. Rzeszów ok. godz. 13.00
Autokar nr 2. – Przejazd do Rzeszowa z „niespodzianką”. Rzeszów ok. godz. 14.00
Autokar nr 3. – Przejście górskie: Cisowiec – Choceń (620) – ślady dawnej wsi Choceń – Ropy (542) –
Nowosiółki – muzeum przyrodniczo–łowieckie „Knieja” (na łyk zimnego piwa, na do widzenia, do
zobaczenia za rok). 10 pkt GOT, ok. 3,5 godz. Rzeszów ok. godz. 17.00
Uwaga:
Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje zapisanie się na jeden z trzech autokarów w dniu powrotu
(do 13.08.2021 do godz. 20 tej)
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OŚWIADCZENIE POGLĄDOWE,
które obowiązywało w roku 2020
Ja ………………………..…………………………….…., data ur. …………………..……………………..
adres, nr. tel.
……………………………………………………………………………………………………………….
w związku z moim dobrowolnym udziałem w imprezach organizowanych przez Koła, Kluby i Biuro Podróży
działające przy Oddziale PTTK w Rzeszowie (zwane dalej imprezą turystyczną), dobrowolnie oświadczam,
co następuje – (podane numery paragrafów i punktów dotyczą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r.
Dz.U.2020.964)


W związku z wprowadzeniem na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego mam świadomość z panujących
zagrożeń epidemicznych oraz faktu, że organizator imprezy turystycznej nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za konsekwencje podania przeze mnie nieprawdziwych informacji i nierespektowanie przeze mnie
poniżej wskazanych zasad.



Nie występują u mnie infekcje oraz objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.



W okresie 14 dni przez rozpoczęciem imprezy, nie zamieszkiwałam(-em) z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miałam(-em) kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.



Jestem przygotowana(-y) do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Koła, Kluby i Biuro Podróży działające przy oddziale PTTK w Rzeszowie, związanych z obowiązkiem używania maseczek, zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem
wzmożonych zasad higieny.

W trakcie imprezy turystycznej dobrowolnie ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do:
 przy wsiadaniu do autokaru - stosowania środków do dezynfekcji rąk,


przy poruszaniu się:
o pieszo - do zachowania tzw. dystansu społecznego, tzn. odległości co najmniej 2 m między osobami
lub do zakrywania ust i nosa - zgodnie z § 18 ust.1 i ust. 4 (§ 17, ust. 1. pkt 1),
o środkami publicznego transportu zbiorowego, pojazdami samochodowymi – do zakrywania ust i nosa
- zgodnie z § 18 ust.1



podczas postojów na ew. posiłki np. na stacjach paliw, w lokalach gastronomicznych – do obowiązkowego
zakrywania ust i nosa (zgodnie z § 18 ust.1), do czasu zajęcia przeze mnie miejsca, w którym będę spożywał
posiłek lub napoje (§ 6, ust.5, pkt 1)



podczas zakupów dokonywanych w czasie uczestniczenia w imprezie turystycznej, do noszenia rękawiczek
jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk (§ 7 ust.1)

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego – oświadczam, że podane przeze mnie dane są
zgodne z prawdą.
Administratorem podanych dobrowolnie przeze mnie danych osobowych, jest Oddział PTTK w Rzeszowie, który
administruje nimi zgodnie ze znaną mi Informacją dotycząca przetwarzania Danych Osobowych przekazanych do
Oddziału PTTK w Rzeszowie. Zgadzam się, na przekazanie ich na ew. żądanie służb (m.in. sanitarnych,
epidemiologicznych).

………………………………………

………………………………………

(miejscowość, data)

(własnoręczny podpis)
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