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REGULAMIN RODZINNEGO RAJDU – wokół Zalewu Sosina – 23 kwietnia 2023 

 
1. Organizator 

Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeńskich oddział  
w Jaworznie. Współorganizatorem rajdu jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu  
w Jaworznie. 
 

2. Cel rajdu 
Celem rajdu jest zachęcanie i umacnianie życia rodzinnego poprzez wspólny wysiłek na 
świeżym powietrzu. Spędzanie czasu razem z innymi rodzinami i stworzenie warunków 
do dzielenia się radościami i troskami życia codziennego w rodzinie, a w szczególności: 

• tworzenie i wdrażanie oddolnych programów na rzecz rodziny, w celu wsparcia 
rodziców w codziennych wysiłkach, 

• oferowanie pomocy w budowaniu bliskich relacji rodzinnych przez wspólną 
aktywność 

• integrowanie społeczności lokalnej we wspólnych działaniach na rzecz rodziny 
• promowanie ruchu Spotkań Małżeńskich, jako organizacji wspierającej rodzinę  

w trudnościach. 
 

3. Miejsce rajdu 

Jaworzno woj. śląskie, las na zachód od zalewu Sosina, oraz przyległy obustronnie teren 
do rzeki Kozi Bród. 

Start i meta: Ośrodek Wypoczynkowo Rekreacyjny SOSINA ul. Bukowska 10, 43-602 
Jaworzno 
 

4. Przebieg rajdu 
Rajd polega na pieszym przejściu całą drużyną jednej z 3 tras i zdobyciu wszystkich 
punktów kontrolnych wyznaczonych na trasie. Zdobycie punktu potwierdza się 
zrobieniem zdjęcia i/lub odnotowaniem na karcie punktu. 
 
8:00 – otwarcie biura rajdu 
9:00 - Msza święta polowa, w pobliżu miejsca startu. 
 
Orientacyjne godziny startów 
10:30 - Trasa na orientację – ilość punktów kontrolnych 10 

11:00 – Trasa 12 km – ilość punktów kontrolnych 7 

11:30 – Trasa 6 km – ilość punktów kontrolnych 3 
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13:30 – Koncert część I 

14:00 – Zamknięcie wszystkich tras i ogłoszenie wyników 

14:30 – koncert część II 

16:00 – Zakończenie rajdu 

Każda drużyna po ukończeniu rajdu otrzyma ciepły posiłek i pamiątkę udziału w rajdzie. 

Nagrody dla uczestników Rodzinnego Rajdu będą przyznawane według uznania 
organizatorów. 

5. Zapisy 
Poprzez stronę www:  
http://spotkaniajaworzno.pl/zapisy-na-wiosenna-edycje-rodzinnego-rajdu-wokol-zalewu-sosina/ 
 

6. Wpisowe 
• dorośli i młodzież od 16 lat – 25 zł / osobę 
• dzieci 7 do 15 lat – 15 zł / osobę 
• dzieci do lat 6 – bezpłatnie 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: numer startowy i mapę dla zespołu, na 
mecie gorący posiłek, herbatę lub kawę oraz upominek za ukończenie rajdu. 
 

7. Trasa rajdu 

Rajd odbywa się na dwóch trasach znakowanych kolorową taśmą foliową i jednej na 
orientację, po terenach leśnych na pograniczu Jaworzna i Bukowna. Pomiędzy linią 
kolejową Jaworzno - Bukowno, a Ciężkowicami. 

 

8. Informacje ogólne 
a. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku. Podpisanie oświadczenia o 
znajomości regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter 
ryzyka wiążącego się z udziałem w rajdzie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na 
własną odpowiedzialność. 

b. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie, w którym oświadcza, że 
bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Za osoby poniżej 18 
roku życia taką zgodę podpisują rodzice lub prawni opiekunowie. 

c. Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział w rajdzie osób poruszających 
się na rowerach i innych pojazdach. Zabronione jest pokonywanie trasy ze 
zwierzętami lub przedmiotami, które mogą być niebezpieczne dla innych 
uczestników. 
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Wpisowe na rajd w formie darowizny prosimy przelewać do dnia 17 kwietnia 2023 na 
numer konta Stowarzyszenia Przyjaciół Spotkań Małżeńskich, wpłaty po terminie 
gotówką u organizatora w dniu rajdu: 

 

23 1240 1356 1111 0010 1233 9421 

Parafia Św. Elżbiety Węgierskiej, Spotkania Małżeńskie 

UL. JANA III SOBIESKIEGO 1, 43-602 JAWORZNO 

 

w tytule przelewu: RAJD RODZINNY - nazwisko zgłaszającego 

 


