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REGULAMIN RAJDU 
 I. TRASY RAJDU: 

1. Trasa nr 1 (łatwa) – Przełęcz Salmopolska – Przełęcz Karkoszczonka – Szczyrk Amfiteatr, start godz. 920. 
 

(proponowany dojazd na start autobusem PKS Bielsko-Przełęcz Salmopolska, Buczkowice – 8:42, Szczyrk Centrum – 8:48, Szczyrk Solisko  
– 9:03, Szczyrk Biały Krzyż – 9:11) 

Przełęcz Salmopolska – szlakiem czerwonym w kierunku Klimczoka przez Grabową – Kotarz (odpoczynek 
przy punkcie gastronomicznym na szczycie) – Hyrcę – Beskid – na Przełęcz Karkoszczonkę – zejście z Chaty 
Wuja Toma szlakiem żółtym około 3 km do mety rajdu  
Ilość kilometrów – 12. Najwyższy punkt – Kotarz 974 m n.p.m. Łączny czas – 4 h. 
 

2. Trasa nr 2 (trudna) – Szczyrk Gondola – Skrzyczne – Szczyrk Amfiteatr, start godz. 915. 
 

(proponowany dojazd na start autobusem, busem lub samochodem prywatnym, parking przy Gondoli) 
Szczyrk Gondola – Hala Skrzyczeńska (odpoczynek przy restauracji) – szlakiem żółtym na Małe Skrzyczne  
– szlakiem zielonym przez Zbójnicką Kopę na Skrzyczne (odpoczynek przy schronisku) – zejście do mety 
rajdu szlakiem zielonym 
Ilość kilometrów – 12. Najwyższy punkt – Skrzyczne 1257 m n.p.m. Łączny czas – 5 h. 

 

3. Trasa nr 3 (łatwa) – Buczkowice szkoła – Chata na Groniu – Szczyrk Amfiteatr, start godz. 1000. 
 

Buczkowice szkoła – szlakiem spacerowym (zielone kwadraty) do Chaty na Groniu (odpoczynek)  
– szlakiem czarnym (Maryjnym) do Sanktuarium na Górce w Szczyrku  – drogą asfaltową (jezdną)  
do mety rajdu 
Ilość kilometrów – 9,5. Najwyższy punkt – Sanktuarium na Górce 670 m n.p.m. Łączny czas – 3,5 h. 
 

4. Trasa nr 4 (łatwa) – Godziszka parking – Skalite – Szczyrk Amfiteatr, start godz. 1000. 
 

Godziszka parking (przy rozwidleniu) – niebieskim szlakiem spacerowym ul. Górską do szlaku czerwonego 
– szlakiem czerwonym na Przełęcz Siodło – z przełęczy na szczytową polanę Skalitego (odpoczynek)  
– powrót na Siodło – drogą terenową do szlaku zielonego – szlakiem zielonym do mety rajdu 
Ilość kilometrów – 7. Najwyższy punkt – Skalite 864 m n.p.m. Łączny czas – 3 h. 
 

Organizatorzy dopuszczają możliwość zmiany tras lub odwołania rajdu w przypadku załamania pogody. 
Przewodnicy prowadzący grupy mogą ze względów obiektywnych zmienić trasę, po uzgodnieniu z przełożonym 
przewodników.  
 

 II. META RAJDU: AMFITEATR W SZCZYRKU, 12:30-15:00   

 III. TERMIN RAJDU: 19 czerwca 2021 (sobota)  

 
 

XXII RAJD GÓRSKI „ZIELENIĄ SIĘ BUKI” 
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 IV. CELE RAJDU:  
1. Wzbogacenie wiadomości uczestników o historii, przyrodzie, walorach turystycznych Kotliny Żywieckiej 

oraz utrwalenie umiejętności zachowania się w górach. 

2. Propagowanie form uprawiania turystyki górskiej. 

 V. UWAGI ORGANIZACYJNE 
1. Rajd ma charakter indywidulany i rodzinny.  

2. Uczestników każdej trasy poprowadzi wykwalifikowany przewodnik.  

3. Ilość miejsc ograniczona – do 50 osób na każdej trasie. Decyduje kolejność zapisów!!!  

4. Uczestnicy rajdu zgłaszają swój udział indywidualnie w terminie do 15 czerwca 2021 roku, składając 
wypełnioną kartę zgłoszenia (zał. nr 1) w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach osobiście 
lub przesyłając zdjęcie/skan wypełnionej karty na adres mailowy: gokbuczkowice@gokbuczkowice.com. 
W przypadku zgłoszeń mailowych w treści maila musi być zawarta zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/moich i mojego dziecka 
zawartych w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do organizacji rajdu oraz w celu archiwizacyjnym. 

5. Wszyscy uczestnicy rajdu wypełniają kartę zgłoszenia (zał. numer 1), w przypadku osób niepełnoletnich 
kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia wybranych tras, jeżeli zgłosi się na nie zbyt mała 
liczba uczestników. 

7. Uczestnicy rajdu to osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą w nim uczestniczyć wyłącznie pod 
opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 

8. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

9. Organizatorzy, z powodu obecnych obostrzeń epidemiologicznych, nie zapewniają przewozu na start  
i z mety rajdu. Wszelkie koszty przejazdów ponosi uczestnik. 

10. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestników od niebezpiecznych wypadków. Formalności 
tych powinni dopełnić uczestnicy. Organizatorzy zachęcają uczestników rajdu do wykupienia 
we własnym zakresie ubezpieczenia NW. 

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone  oraz poniesione przez 
uczestników rajdu. 

12. Uczestnicy są zobowiązani do dbania o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników. 

13. Uczestnicy zapewniają sobie wodę i prowiant. Organizatorzy, z powodu obecnych obostrzeń 
epidemiologicznych, nie zapewniają żadnego poczęstunku. 

14. Obowiązuje obuwie górskie oraz wygodny strój, dostosowany do panujących warunków 
atmosferycznych. Sugerujemy, aby zabrać ze sobą pelerynę. 

15. Na mecie rajdu na każdego z uczestników będzie czekał prezent – niespodzianka.   

16. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania poleceń przewodników. Ci zaś 
zobligowani są do wypełniania decyzji przełożonego przewodników, wskazanego przez organizatorów 
rajdu. 

17. Uczestnicy na miejscu zbiórki oraz na mecie rajdu zobowiązani są do zasłonięcia nosa i ust maseczką oraz 
przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym zachowania min. 1,5 metrowej odległości 
od innych.    

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy uczestnictwa w rajdzie osobom: wykazującym 
jakiekolwiek objawy chorobowe, będącym pod wpływem alkoholu, nieodpowiednio ubranym na wyjście 
w góry oraz osobom, które nie zgłosiły wcześniej swojego udziału.  

19. Organizatorzy mają prawo do wykorzystywania i rozpowszechniania fotografii oraz filmów powstałych 
podczas rajdu. Uczestnicy rajdu mogą przesyłać własne fotografie z tras na adres mailowy: 
gokbuczkowice@gokbuczkowice.com. 
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20. W razie jakichkolwiek nowych obostrzeń pandemicznych czy innych warunków zmieniających 
uczestnictwo w rajdzie regulamin ten będzie dostosowywany do obowiązujących przepisów.  

21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

 VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 
1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą 

można pobrać ze strony internetowej GOK-u (karta zgłoszenia, załącznik nr 1). W przypadku 
uczestników niepełnoletnich taką zgodę wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich. 
Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczny z brakiem możliwości udziału 
w rajdzie.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:  
Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczk owicach,  
ul. Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice, REGON: 072361087, tel. (33) 817 71 120, e-mail: 
gokbuczkowice@gokbuczkowice.com. GOK powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@gokbuczkowice.com lub listownie na adres siedziby 
administratora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rajdu oraz w celach archiwalnych. 
Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane będą przechowywane przez okres 
5 lat po zakończeniu rajdu. Równocześnie informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane do 
administratorów obsługujących systemy teleinformatyczne GOK, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
„Zagroda”, Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku, Starostwa Powiatowego  
w Bielsku-Białej, do placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy oraz Urzędu Gminy 
Buczkowice. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia danych chyba, że istnieje inna podstawa prawna 
przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy 
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału 
w rajdzie. 

 VII. ORGANIZATORZY: 
1. Organizatorami rajdu są: 

 Koło PTTK Buczkowice,  

 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda”,  

 Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach,  

 Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku,  

 Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. 

2. Komisariat Rajdu: 

 komandor rajdu – Józef Stec;  

 przełożony przewodników – Stanisław Tarnawa 

3. Wszelkich informacji o rajdzie udziela: 
 

BIURO ORGANIZACYJNE RAJDU 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach,  

tel. (33) 8177-120, 505 076 200, e-mail: gokbuczkowice@gokbuczkowice.com, www.gokbuczkowice.com 

Dodatkowe informacje: można również otrzymać po godz. 19.00, tel. 602 374 047 u kol. Stanisława Tarnawy. 

mailto:gokbuczkowice@wp.pl

