
REGULAMIN 
DRUGIEGO RAJDU GEOTURYSTYCZNEGO  

PO PIŁAWIE GÓRNEJ 

 
 

§ 1 Organizator 
 

1. Organizatorem Rajdu jest Geopark Przedgórze Sudeckie z siedzibą w Strzelinie 
przy ul. Rybnej 2, oraz Urząd Miasta Piława Górna. 

2. Kontakt z Organizatorami pod numerem telefonicznym 603 915 014 lub  pocztą 
elektroniczną: poczta@geopark.org.pl 

 
 

§ 2 Cele Rajdu 
 

1. Promocja walorów krajobrazowych, historycznych i kulturowych Piławy Górnej,  
2. Popularyzacja turystyki pieszej , promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego 

stylu życia.  
3. Rozwijanie zainteresowań poznawczych poprzez kontakt z przyrodą, poznanie 

historii geologicznej regionu oraz obserwacje skał i minerałów występujących 
na trasie Rajdu oraz sposobów wykorzystania kamienia w architekturze. 

 
§ 3 Zasady ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Trzeciego Rajdu 

Geoturystycznego po Piławie Górnej, zwanego dalej Rajdem. 
2. Uczestnikami Rajdu mogą być: 

a. uczniowie szkół zgłoszeni uprzednio do udziału przez osobę reprezentującą 
szkołę, 

b. osoby indywidualne na podstawie zgłoszenia osobistego.  
3. Wszystkie osoby biorące udział w Rajdzie zobowiązane są do przestrzegania 

wszelkich przepisów porządkowych organizatora.  
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich Uczestników, którzy będą brali udział 

w Rajdzie. 
5. Uczestnik Rajdu w czasie jego trwania zobowiązany jest stosować się do 

postanowień Regulaminu. 
6. Wszyscy uczestnicy otrzymują na Rajdzie opiekę przewodnicką podczas jego 

trwania. 
 
 

§ 4 Miejsce i termin Trzeciego Rajdu Geoturystycznego  
po Piławie Górnej 

 
1. Miejsce: Piława Górna 
2. Data: 01.10.2016 
3. Miejsce i godzina zbiórki:  

Plac przed kościołem św. Marcina – godz. 10.30 
4. Miejsce i godzina zakończenia: Pałac Gladishof (Zamczysko) – godz. 15.30.  



5. Szczegółowa trasa Rajdu:  
Trasa Geoturystyczna po Piławie Górnej 

 
 

§ 5 Prawa i obowiązki uczestników 
 

1. Udział w Rajdzie jest płatny w wysokości 10 zł. Zapisy oraz płatności należy 
dokonywać na podstawie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na 
stronie internetowej Geoparku Przedgórze Sudeckie (www.geopark.org.pl) 

2. Podczas Rajdu uczniowie powinni znajdować się pod opieką osoby dorosłej 
reprezentującej daną szkołę. 

3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić zgodę prawnego opiekuna na 
uczestnictwo w Rajdzie.  

4. W trakcie Rajdu uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek 
wydawanych przez Organizatorów Imprezy oraz osób wskazanych przez 
Organizatorów. 

5. W Rajdzie nie mogą brać udziału osoby:  
a. znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających,  
b. zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 

stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 
7. Zakazuje się spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych środków 

odurzających i psychotropowych.  
8. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni sprzęt turystyczny: plecak, wygodne 

obuwie oraz odzież ochronną przed deszczem. 
9. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są posiadać ważne ubezpieczenie NNW. 
10. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że uczestnictwo w Rajdzie jest 

jednoznaczne z udzieleniem ich zgody na nieodpłatne nagrywanie, 
fotografowanie, filmowanie oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub 
pokazywanie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem 
przedstawiającym Imprezę. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia 
wobec Organizatorów z tego tytułu.  

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia każdego uczestnika Rajdu, 
który narusza zasady Regulaminu i przeszkadza innym osobom w odbiorze 
Rajdu. 

12. Podczas Rajdu organizatorzy gwarantują: niezbędne materiały - mapkę trasy 
Rajdu i szczegółowy opis trasy, okolicznościowy znaczek; wyżywienie (po 
przejściu trasy rajdu); nagrody niespodzianki w przewidzianych w programie 
Rajdu konkursach. 

 
 
 
 

§ 6 Zapisy 
 

1. Uczestnicy mają obowiązek zapisać się na Rajd oraz uiścić opłatę do dnia 
16.09.2016. 

2. Zapisy można dokonać drogą e-mailową: poczta@geopark.org.pl. 
3. Podczas rezerwacji należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia i miejsce 

zamieszkania.  



4. Zapisy odbywają się od dnia 15.06.2016 do 15.09.2016. W związku z 
ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Zapisanie się na Rajd jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

6. W przypadku nie zgłoszenia się na Rajd wpisowe nie będzie zwracane. 
 
 

 
§ 7 Postanowienia końcowe 

 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Rajdu 

oraz prawo do ustalenia i zmiany programu Rajdu pod względem czasowym bez 
podania przyczyny, w szczególności w przypadku złych warunków 
atmosferycznych. 

2. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty 

pozostawione na terenie Rajdu oraz za ewentualne wypadki i szkody 
wyrządzone w czasie trwania Rajdu. 

4. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej: www.geopark.org.pl 
 


