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REGULAMIN RAJDU ELEKTRONIKA 

§ 1. Cele Rajdu. 

1. Integracja środowiska uczniowskiego i nauczycielskiego. 

2. Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Beskidów. 

3. Rozwijanie postaw prozdrowotnych i propagowanie aktywnej formy wypoczynku. 

4. Rywalizacja sportowa indywidualna jak i zespołowa duchu fair play. 

§ 2. Termin i miejsce Rajdu. 

1. Każdorazowo organizatorzy będą określać termin i miejsce Rajdu Elektronika. 

§ 3. Uczestnictwo i zgłoszenia. 

1. W rajdzie biorą udział przedstawiciele klas, zwanych później drużynami klasowymi   liczące 

do 5 osób.  

2. W przypadku wolnych miejsc, możliwe jest zwiększenie liczebności drużyn, jednak w 

klasyfikacji drużynowej i indywidualnej brane pod uwagę jest 5 najlepszych wyników. 

3. W rajdzie mogą brać udział uczniowie spełniający następujące wymagania: 

1) zachowanie minimum poprawne, 

2) brak zagrożeń w terminie Rajdu, 

3) dobra frekwencja, 

4) w razie większej liczby chętnych z klasy, decyduje frekwencja, 

4. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie określonym przez organizatorów. Wraz ze 

zgłoszeniem należy dostarczyć zgodę rodziców na udział w Rajdzie i wpisowe w wysokości 

określonej przez organizatorów. 

5. Resztę kwoty należy wpłacić w terminie wskazanym przez organizatorów. 

6. Wpisowe nie jest zwracane. W razie wystąpienia wypadku losowego, uniemożliwiającego 

udział w Rajdzie, dopuszczalne jest znalezienie zastępcy. 

§ 4. Obowiązki uczestników: 

1. Przestrzeganie regulaminu Rajdu. 

2. Bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatorów, przewodników i opiekunów. 

3. Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości. 

4. Nie spożywania alkoholu, nie używania środków odurzających, nie palenia papierosów. 

5. Maksimum rozsądku, czyli dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. 

6. Zabranie stosownego sprzętu turystycznego, zgodnie z zaleceniami organizatorów. 

7. Punktualność. 

8. Podczas poruszania się na trasach Rajdu, uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad 

poruszania się  na szlakach górskich (pierwszy zawsze idzie przewodnik lub opiekun). 
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§ 5. Świadczenia w ramach opłaty za uczestnictwo. 

1. Organizatorzy zapewniają:  

1) transport w obie strony, 

2) posiłek regeneracyjny na mecie, 

3) kiełbaskę na ognisko, 

4) nocleg z własnym śpiworem w opcji wybranej przez uczestnika (schronisko lub namiot), 

5) udział w konkurencjach rajdowych oraz rywalizacji o nagrody, 

6) opiekę przewodnika i opiekunów. 

2. Pozostałe posiłki opłacają sobie uczestnicy.  

3. Ramowy cennik posiłków jest dostępny u organizatorów. 

§ 6. Przygotowanie sprzętowe. 

1. Plecak (absolutnie niedopuszczalne są torby podróżne „na ramię”), jeżeli plecak będzie 

ciężki, to najlepiej aby miał pas biodrowy. 

2. Pokrowiec przeciwdeszczowy na plecak lub duży worek na śmieci. 

3. Ciepły śpiwór (powyżej 1000m n.p.m. noce nawet o tej porze roku są zimne). 

4. Gruba karimata lub mata samopompujaca (osoby nocujące w namiocie). 

5. Działająca czołówka lub latarka + zapas baterii (absolutnie obowiązkowe dla wszystkich). 

6. Kije trekingowe – wskazane. 

7. Lekki namiot (dla tych którzy nie nocują w schronisku, najlepiej podzielny między kilka 

osób). 

8. Kompas lub busolę (1/drużynę). 

9. Folia NRC. 

10. Kubek, łyżka. 

11. Dodatkowe wyposażenie niezbędne przy biwakowaniu (według uznania). 

§ 7. Ubranie. 

1. Ciepły sweter lub polar (ubieramy się na „cebulę” – kilka warstw ubrań a nie jeden gruby 

sweter i podkoszulek). 

2. Kurtka nieprzemakalna (zaimpregnowana lub peleryna przeciw deszczowa). 

3. Wygodne, rozchodzone buty trekkingowe, koniecznie zaimpregnowane, trzymające kostkę, 

stuptuty. 

4. Grube skarpety (lub po dwie cieńsze na jedną zmianę, szczególnie przy tendencjach do 

odcisków). 

5. Wszystko należy pakować w szczelne worki foliowe.  

§ 8. Jedzenie. 

1. Dania do szybkiego przyrządzania (gorące kubki itd.).  

2. Sucha kiełbasa, kabanosy, konserwa, kotlet w bułce. 
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3. Pieczywo, żółty ser, Nutella (nie w słoiku),  

4. Bakalie: orzechy, rodzynki i inne suszone owoce. 

5. Czekolada, herbata, cukier (nie w słoiku).  

6. Inne, wg upodobania (nie zabieramy produktów łatwo psujących się, wymagających 

przechowywania w lodówce). 

7. Każdy zabiera również pieniądze na ewentualny zakup jedzenia w schronisku (uwaga – 

drogo!). 

§ 9. Dokumenty. 

1. Dowód osobisty, legitymacja szkolna (obowiązkowo). 

§ 10. Apteczka. 

1. Każda z grup będzie posiadać apteczkę (zapewniają to organizatorzy). 

2. Każdy z uczestników powinien wziąć leki osobiste, gdyż opiekun może podać jedynie środki 

opatrunkowe. 

3. Jeżeli ktoś przyjmuje leki specjalistyczne, zobowiązany jest o tym poinformować 

organizatorów na piśmie z zaznaczeniem nazwy leku, dawki i podpisem rodzica (druk zgody). 

4. Wszystkie osoby nocujące w namiotach zobowiązane są do posiadania kwoty wskazanej 

przez organizatorów na pokrycie kosztu ewentualnego noclegu w schronisku –tzw. „podłogi”, 

w przypadku złych warunków atmosferycznych (decyzje taką podejmują organizatorzy i jest ona 

ostateczna). 

§ 11. Trasy Rajdu: 

1. Trasy 2-dniowe (jedna lub dwie do wyboru w zależności od możliwości kondycyjnej 

uczestników) dla klas pierwszych i starszych, dla osób początkujących w turystyce górskiej. 

2. Trasy 3 dniowa i 4 dniowa dla klas drugich i trzecich, dla osób wytrwałych i uprawiających 

pieszą turystykę górską, gotowych na dłuższe wędrówki z cięższym plecakiem. 

§ 12. Punktacja Rajdu. 

1. Na trasie do Mety Rajdu i na samej hali będącej Metą Rajdu rozegrane zostaną liczne 

konkursy i zabawy, w których będzie można zdobyć punkty.  

2. Drużyna która uzyska największą liczbę punktów zdobywa Puchar Dyrektora Szkoły. 

3. Osoby które zdobędą największą ilość punktów zdobywają indywidualne nagrody rzeczowe. 

4. Jeśli w skład drużyny wchodzi więcej niż czterech uczniów, brane są pod uwagę cztery 

najlepsze wyniki. 

5. Sposób punktacji i zasady poszczególnych gier przedstawione będą przed rozgrywką. Sędzia 

danej gry ma głos decydujący o punktacji. 

§ 13. Postanowienia końcowe. 
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1. Wszyscy uczestnicy Rajdu mają obowiązek przestrzegania Statutu Szkoły, niniejszego 

Regulaminu, przepisów o ochronie przyrody, przepisów p.poż i przepisów ruchu drogowego. 

2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

3. Uzupełnieniem Regulaminu będą komunikaty przekazywane przez organizatorów Rajdu za 

pośrednictwem strony internetowej Szkoły (zakładka Rajd Elektronika), FB i ogłoszeń 

przekazywanych w szkole. 

4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas Rajdu ponoszą uczestnicy (pełnoletni) 

oraz ich rodzice. 

5. W razie naruszeń niniejszego Regulaminu dopuszcza się możliwość usunięcia uczestników 

z Rajdu bez zwrotu pieniędzy. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian oraz ostateczną interpretację 

niniejszego Regulaminu.  

 


