
  REGULAMIN  

 RAJD Dwóch KARDYNAŁÓW 2021 

Grupa Harcerska 
 

1. ORGANIZATORZY: 

Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy Diecezji Rzeszowskiej 

Stowarzyszenie Szczep NIEZŁOMNYCH 

 

Kontakt: 

Ks.  Mirosław Kardaś  

Tel: 504 772 815 

biuro@szczepniezlomnych.pl 

 

2. CELE RAJDU: 

 Przybliżenie postaci kardynałów Stefana Wyszyńskiego oraz Karola Wojtyły 
późniejszego Jana Pawła II. 

 Popularyzacja turystyki pieszej na trenie Beskidu Niskiego. 
 Poznanie walorów turystycznych Beskidu Niskiego. 
 Integracja środowiska turystycznego. 
 Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. 

 

3. MIEJSCE: 

Beskid Niski  

 

4. TERMIN: 

 Rajd odbędzie się 7 sierpnia 2021 (sobota).  

Wyjazd o godzinie 6:00 zbiórka na  parkingu Podpromie,  

Powrót około godz. 23:00 

Koszt wyjazdu wynosi : 

70 zł. /z transportem z Rzeszowa/ 

55 zł /bez transportu do i z Rzeszowa/ 

Wpłaty dokonać należy na rachunek Organizatora  

Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych 



08 2530 0008 2051 1046 7894 0001 

z dopiskiem: Udział w Rajdzie Dwóch Kardynałów 2021 oraz imię i nazwisko uczestnika: 

 

Rachunek do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy, na prośbę wpłacającego, w 
terminie 7 dni od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy i wyłącznie na osoby 
lub podmioty, które dokonały przelewu, po podaniu ich dokładnych danych.  

Uwaga! W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa nie jest zwracana 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Rajd otwarty dla wszystkich chętnych - warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na 
listę uczestników  przez formularz oraz wpłata opłaty uczestnictwa. 

Uczestnicy Rajdu zobowiązani są w szczególności do: 

Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez Komandora Rajdu, 
pilotów poszczególnych grup oraz przedstawicieli Policji.  

 Posiadania dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

Przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczanie z wyznaczonego szlaku. 

Przy przekraczaniu jezdni/drogi publicznej piloci grup zabezpieczają przejście i 
przeprowadzają grupę przez ten odcinek we współpracy z Policją.  

Tempo marszu nadaje pilot grupy i jest ono dostosowane do tempa najwolniejszego 
uczestnika. 

Czas i miejsce odpoczynku wyznacza Komandor Rajdu. 

Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać Komandorowi Rajdu, 
pilotowi grupy, opiece medycznej Rajdu. 

Obowiązują zachowania proekologiczne.  

 

6. TRASA RAJDU: 
 14 km 
 18 km 
 28 km 
 35 km 

Trasa to odcinki przejść  z Komańczy do Pastwisk, szlakiem czerwonym i zielonym. 

 

6. PODCZAS RAJDU ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ: 

 ubezpieczenie NNW 

 posiłek na trasie  

 przejazd  



 zabezpieczenie medyczne  

 symboliczna pamiątka uczestnictwa w rajdzie 

 

7. PROGRAM RAJDU: 

6:00 – Wyjazd z Rzeszowa (parking Podpromie). 

8:00 – Msza Święta przy Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy. 

9:30 –Start  Rajdu. 

W trakcie Rajdu gra historyczno-edukacyjna i posiłek. 

18:30  Wspólne ognisko i śpiewanie pieśni religijno-patriotycznych i turystycznych. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

Uczestników Rajdu obowiązuje:  

Znajomość Regulaminu Rajdu.  

Stosowanie się do zaleceń organizatorów.  

Wpis na listę uczestników Rajdu oznacza akceptację regulaminu Rajdu. 

Ostateczna interpretacja regulaminu Rajdu należy do organizatora.  

 

 

Organizatorzy: 

Duszpasterstwo HiH Diecezji Rzeszowskiej 

Stowarzyszenie Szczep NIEZŁOMNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 


