
 

Regulamin  XLVI  Rajdu  Beskidników  Zespołu Szkół nr 1 

o  Puchar Pani Dyrektor Katarzyny Jankowicz 

 Przehyba   23 września  2022 r. 

1. Rajd  Beskidników jest obowiązkowy dla klas pierwszych i nieobowiązkowy dla 

pozostałych klas Zespołu Szkół nr 1 (klasa wybiera: Rajd lub zajęcia lekcyjne – 

decyzja ostateczna do 16 września i dotyczy całej klasy- maksymalnie 1/6 osób z 

klasy z powodów zdrowotnych może nie uczestniczyć w Rajdzie ). 

2. Rajd rozpoczyna się 22 lub 23 września, a kończy 23 września przy schronisku 

PTTK na Przehybie  w godz. 12.00 – 15:00 (przyjmowanie meldunków, konkursy i 

bigos ). Klasy pierwsze wybierają wyłącznie trasy jednodniowe. Wymagana jest 

opieka (2 opiekunów na klasę) i wypełnienie  wcześniej karty wycieczki, którą należy 

złożyć  do  wicedyrektora szkoły. 

3. Obowiązkowa 0płata rajdowa 10zł od osoby – wpłata do 19 września(poniedziałek). 

4. Uczestnicy Rajdu wybierają jedną trasę przejścia (dopuszcza się wycieczkę jednodniową lub też 

dwudniową dla klas starszych), a następnie po jej przejściu klasa melduje się , przedstawiając stan 

liczebny  i  bierze udział w  konkurencjach opisując walory przyrodnicze wybranej trasy, 

wykazując wiedzę o Beskidzie Sądeckim,  biorąc udział w konkurencjach  sportowych i 

przedstawiając piosenkę  rajdową własnej aranżacji, co wpływa na łączną sumę uzyskanych 

punktów (max 35 ).  

5. Uwaga – konkurs  z pierwszej pomocy odbędzie się w szkole 19-22.09. - przeprowadzi 

mgr Janusz Gądek.  

5. Po przejściu szlaku klasa dokumentuje na podstawie mapy przebytą trasę przejścia, przedstawia 

pieczątkę  np. schroniska  oraz opisuje  poznane walory przyrodnicze Beskidu Sądeckiego. 

6. Pamiętajmy, że wycieczki górskie wymagają dobrej kondycji marszowej. 

7. Biorąc udział w wycieczce uczestnik powinien posiadać odpowiedni ekwipunek  

 turystyczny: dobre  buty  górskie  do chodzenia po górach, ubranie przeciwdeszczowe , okulary  

przeciwsłoneczne oraz krem z filtrem zabezpieczający przed oparzeniami słonecznymi, 

wystarczającą ilość   picia i jedzenia;  mapę turystyczną, telefon komórkowy z numerem służb 

ratowniczych,   oraz  dobry humor . 

       8.    Zgłoszenie się na wycieczkę jest potwierdzeniem dobrego stanu zdrowia uczestnika. 

9. W przypadku stałego stosowania   jakichkolwiek leków prosimy o ich zabranie ze sobą. 

       10.  Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez uczestników lub 

               za  zniszczone w trakcie wycieczki mienie. 

       11.   Przyjęcie regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania;  

       12.   Uczestnik, który nie dotrzyma powyższych warunków ponosi pełną odpowiedzialność.                                      

                          Nad bezpieczeństwem uczestników od wyruszenia, aż  do powrotu 

odpowiada   wychowawca klasy  i nauczyciele  opiekunowie  wskazani  przez 

wychowawcę na zbiorczej  liście. 

                                                   Serdecznie zapraszamy -  Komisja Przedmiotów Przyrodniczych  



 

 Za rezerwację noclegów w schroniskach , jak i również transport 

uczestników odpowiada wychowawca każdej klasy . 

 

XLIV  Rajd Beskidników Zespołu Szkół nr 1  -  Przehyba 

KATEGORIA KONKURENCJI 
 

ILOŚĆ MAX. PUNKTÓW SUMA PUNKTÓW 
PODPIS 

1.  Meldunek – pierwsze wrażenie, piosenka rajdowa. 

 

 
0-3 

 

2.  Ekwipunek turystów ( apteczka+ mapa turystyczna) . 

 

 
0-2 

 

 
3.  Wybór trasy-  jej przejście i potwierdzenie.  
      ( jedniodniowa 0-8 ) 
 
    Opis walorów przyrodniczych szlaku. 

 
                      0 -12 
 
 

0-2 

 

 
4.  Wiedza o Beskidzie Sądeckim. 

 
0-3 

 

 
5.  Wiedza z zakresu pierwszej pomocy. 
 

 
0-3 

 

 
6.  Wiedza z historii „Gastronoma”. 
 

 
0-3 

 

 
7.  Konkurencje sportowe.  
 

 
0-3 

 

 
8. S tan liczebny klasy (za każde 3 osoby mniej -1 punkt ). 

 
0-4 

 

 


