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Patronat Honorowy nad Rajdem objął 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia  

Pan Wojciech Błasiak 
 

Bogatynia - Jasna Góra – Opolno Zdrój 

Bogatynia.                                              

14 września 2019 r. 

 

 

Rajd odbywa sie na trzech trasach: 

-Trasa piesza: Bogatynia (start: Dworzec 

Historyczny  - dawny Dworzec PKS) - Markocice -  

Jasna Góra (Geopark) - Jasna Góra (pomnik) - 

ścieżka historyczna -  Opolno  Zdrój - Bogatynia 

(meta: Stadion Sportowy OSiR przy ul. Sportowej w 

Bogatyni) długość trasy 17 km. 

-Trasa piesza: trasa dla  przedszkolaków  – 

zwiedzanie  Bogatyni  z  przewodnikiem, po drodze 

gry terenowe, konkursy. 

-Trasa rowerowa: Bogatynia (start: Dworzec 

Historyczny) - Bogatynia – Hermanice – Kunratice 

-  Visnova – Sań – Andelka – Lutogniewice – 

Krzewina -  Ostritz – Zittau -  Sieniawka - Opolno 

Zdrój -  Bogatynia (meta: Stadion Sportowy OSiR 

przy ul. Sportowej w Bogatyni) 

Długość wycieczki ok. 50 km. Zbiórka i zapisy : 

Dworzec Historyczny  - dawny Dworzec PKS  

14.09.2018 (sobota) godzina 08:30 - 9:00. 

Termin Rajdu: 14 września 2019 r. 
start: Dworzec Historyczny - dawny Dworzec PKS)  

godz. 9.30. 

meta: Stadion Sportowy OSiR przy ul. Sportowej w 

Bogatyni godz. 13.00 - 13:30. 

 

 
 

 Sekcja Turystyki Rekreacyjnej  

Bog-Tur przy OSiR Bogatynia. 
 

 Międzyszkolne Koło Krajoznawczo - 

Turystyczne "Tramp" Bogatynia. 
 

 

 Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni 
 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni 

 

 Sekcja Strzelectwa Sportowego w Bogatyni 
 

 Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w 

Bogatyni 

 

 

 

Komandor Rajdu  -  Barbara Otrociuk.  

Zastępca Komandora Koordynator Rajdu - Marek 

Łabędź  -  

Zastępcy Komandora Rajdu  -  Janusz Baranowski, 

Robert Zambrowski , Andrzej Zambrowski - trasa 

piesza. 

Zastępcy Komandora Rajdu  - Sławomir Kałka, 

Stanisław Nieradko - trasa rowerowa. 

Sędzia konkursu historycznego, kierownik trasy dla 

przedszkolaków  - Janusz Baranowski. 

Sędzia konkursu krajoznawczego  - Katarzyna 

Krawczenko. 

Sędzia konkursu strzeleckiego - Zdzisław Strzykała. 

Sędziowie konkursu turystycznego – Roman 

Krukowski, Zdzisława Kluczyk, Alicja Borowik. 

 

 

 

 popularyzacja turystyki pieszej 

 prezentacja i promocja walorów krajoznawczych 

Gminy Bogatynia  

 popularyzacja turystyki kwalifikowanej 

 pogłębianie wiedzy na temat historii najbliższej 

okolicy. 

 Propagowanie  zasad ochrony przyrody  i postaw 

proekologicznych. 

 

 

 

W imprezie uczestniczą 3-15 osobowe zespoły 

(drużyny) zgłoszone przez szkoły, stowarzyszenia, 

instytucje, rodziny, grupy znajomych bez ograniczeń 

wiekowych. 

W rajdzie  mogą także uczestniczyć turyści 

indywidualni. Warunkiem ukończenia rajdu jest 

pobranie karty startowej, prawidłowe jej wypełnienie  

oraz zebranie na karcie startowej pięciu stempli (trasa 

piesza), minimum trzech stempli na trasie rowerowej. 

 

 

                                                                                                      

 

TERMIN  I  MIEJSCE RAJDU 

 

ORGANIZATORZY 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY 

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY 

 

CEL IMPREZY 

 

FORMA, ETAPY, KATEGORIE 



 

                                                                          

 

W czasie Rajdu zostaną rozegrane 

następujące konkursy rajdowe  

(dotyczy  tylko zgłoszonych drużyn): 
konkurs historyczny :"Ziemia Bogatyńska" drużynę 

reprezentuje wybrana osoba. 

konkurs wiedzy krajoznawczej „Bogatynia i okolice" 

Tematycznie konkurs obejmuje wiedzę na temat trasy 

wędrówki oraz o Mieście i Gminie Bogatynia, drużyny 

reprezentują 3-osobowe  zespoły występujące jako 

całość. 

konkurs strzelecki  

Drużynę reprezentuje wybrana osoba, odbędzie się także  

indywidualny konkurs strzelecki o Puchar Dyrektora 

OSiR w kategoriach: kobiety, mężczyźni. 

konkurs turystyczny: ocenie podlegają                                                                                                                                                                                                

a) najciekawsza nazwa drużyny – oceny dokonują trzej 

niezależni jurorzy                                                                               

b) jednolite oznakowanie uczestników wyróżniające 

drużynę – ocena jw.                                                                                  

c) przygotowanie turystyczne drużyny do rajdu (strój 

turystyczny, okrycie przeciwdeszczowe, plecak, obuwie, 

apteczka, mapa, kompas) - ocena jw. 

Konkurs ekologiczny „Czysty Las” organizowany przy 

współpracy z GPO. Drużyny na trasie wędrówki 

otrzymają worki dostarczone przez GPO Bogatynia, do 

których  zbierają na trasie śmieci i dostarczają do 

wyznaczonego punktu. Konkurs jest nagradzany i 

oceniany poza  punktacją regulaminową.  

KLASYFIKACJA GENERALNA  RAJDU 

Pierwsze 5 miejsc w poszczególnych konkursach  

jest punktowane odpowiednio od 1 do 5 punktów. 

Miejsca w klasyfikacji generalnej Rajdu ustalane są na 

podstawie zdobytych punktów w poszczególnych 

konkursach. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymują  

Puchary ufundowane przez Burmistrza M i G Bogatynia. 

 

 

 

Organizatorem i Gospodarzem startu jest Sekcja  

Turystyki Rekreacyjnej BOG-TUR Bogatynia 

 

Organizatorem i Gospodarzem mety na Stadionie 

Sportowym przy ulicy Sportowej  w Bogatyni jest  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni , oraz  

BOG -TUR Bogatynia. 

 

 

 

14 wrzesień 2019 r. (sobota) 

Zbiórka uczestników Rajdu  w godzinach 

7:45-8:45 przy Dworcu Historycznym  

(dawny plac PKS ) 
7.45 - 8.45 - przyjmowanie uczestników na STARCIE 

Rajdu, wydawanie materiałów startowych i świadczeń.  

9.00 - uroczyste otwarcie Rajdu  i odprawa techniczna. 

9.30- 13.00 -  przejście i przejazd tras rajdowych. 

13.00 - meta Rajdu  

13.00 -13.30 -  posiłek na mecie Rajdu 

13.30 -  15.00 - udział w konkursach rajdowych  

15.00 - 15.30- ogłoszenie wyników współzawodnictwa 

rajdowego, uroczyste zakończenie Rajdu. 

 

 

 

 znaczek okolicznościowy 

 poczęstunek na mecie 

 komplet materiałów startowych  

 dyplomy uczestnictwa 

 nagrody, upominki i dyplomy dla najlepszych w 

konkursach 

 

 

 

Wpisowe 5 zł od uczestnika,  płatne na starcie Rajdu.  

Opiekunowie drużyn szkolnych nie wnoszą wpisowego. 

 

 

 
Zgłoszenia zespołów (drużyn) z podaniem nazwy drużyn, 

Imion i Nazwisk uczestników; pocztą elektroniczną:  

Barbara Otrociuk: barbara1509@wp.pl 

 lub telefonicznie 606785698. 

 

Marek Łabędź: mareklabedz@op.pl lub telefonicznie 

600413757 -  tylko zgłoszenia drużyn szkolnych. 

-Termin zgłoszeń do 11 września 2019r. (środa) do godziny 

20:00) 

Ilość zgłoszonych drużyn ograniczona. 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

 Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje 

przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Imprezy oraz 

poleceń organizatorów. 

 Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą 

przyjęte na imprezę.   

 Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy. organizatorzy nie 

ponoszą odpowiedzialności 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 

zdrowotne w czasie rajdu                                                                        

 Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 zgłoszenie do udziału w rajdzie jest jednoznaczne z 

zapoznaniem się i zaakceptowaniem  „Regulaminu rajdu” 

 dodatkowe informacje :Marek Łabędź 

tel. 600413757,  e-mail: mareklabedz@op.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni. 

Kancelaria Podatkowa Barbara Otrociuk. 

 ZAKOŃCZENIA RAJDU 

 

 

PROGRAM  IMPREZY 

 

WSPÓŁZAWADNICTWO RAJDOWE 

 

ŚWIADCZENIA 

 

ZGŁOSZENIA 

 

WPISOWE 

 

 

SPONSORZY RAJDU 

 


