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Rajd Turystyczny 

Wędrówki z muzyką - od małego do dużego, wędrowanie z muzyką po Małopolsce 

to coś wspaniałego 

  

Rajd organizowany jest przez Stowarzyszenie Babiogórska Orkiestra Dęta, w ramach umowy 

zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Babiogórska Orkiestra Dęta z siedzibą w Zawoi a 

Województwem Małopolskim z dnia 2020-09-14, w ramach otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2020 r. pn. 

”Małopolska Gościnna – IV edycja” - priorytet 3: Rozwój, aktywizacja i promocja oferty 

turystycznej Małopolski, działanie 2: Aktywizacja turystyczna regionu. 

 

I. Organizatorzy: 

Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie Babiogórska Orkiestra Dęta, przy 

wsparciu Województwa Małopolskiego 

 

II. Cele rajdu: 

- Wykorzystanie turystyki oraz muzyki w zakresie kultury fizycznej i sportu 

jako promocja aktywnego i twórczego korzystania z czasu wolnego 

- Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży zapobiegające powstawaniu 

patologii i wykluczeniu społecznemu 

- Wzbudzanie zainteresowań artystycznych, muzycznych, oraz 

folklorystycznych, popularyzowanie muzyki w środowisku wiejskim. 

- Skupianie i integrowanie osób prawnych i fizycznych w organizację 

podejmującą wszelkie działania realizowane w następujących obszarach: 

sztuka, edukacja, rekreacja, sport, animacja, kultura, oświata, turystyka, 

ochrona środowiska, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, 

rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego. 

- Edukacja muzyczna i wychowanie dzieci i młodzieży jako przyszłych 

odbiorców i współtwórców kultury narodowej 

- Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenów wiejskich 

- Wspieranie, integrowanie i animowanie aktywności społeczności lokalnej. 

W szczególności dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów, 

niepełnosprawnych. Integrowanie środowisk poprzez prowadzenie 

działalności edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, towarzyskiej. 
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III. Warunki uczestnictwa w rajdzie 

 Do udziału w rajdzie zapraszamy miłośników pieszych wędrówek i 

aktywnego spędzania wolnego czasu, 

 W imprezie weźmie maksymalnie 10 grup składających się z 5 - 15 

uczestników 

 Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie tylko pod opieką osób 

pełnoletnich. 

 Udział w rajdzie jest bezpłatny 

 Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać na karcie zgłoszeń zawierającej 

nazwę drużyny, imienny wykaz uczestników, wskazanie kierownika drużyny  

i telefonu kontaktowego, którą należy przesłać  pocztą elektroniczną na 

adres rajdzawoja@gmail.com do dnia 2020-10-14 

 

IV. Trasa i przebieg rajdu  

 Rajd rozpoczynać będzie uroczysta msza święta w Kościele Parafialnym pw. 

Św. Klemensa w Zawoi Centrum o godzinie 10.00 

 Start rajdu będzie zlokalizowany w Zawoi Składy - „Księżówka” o godzinie 

11.00 

 Trasa rajdu przebiegać będzie: 

 Zawoja Składy - „Księżówka”  

 2. DW „Wiktoria” altana  

 3. Czatoża „Nowa scena” 

 4. Czatoża „Dzwonnica loretańska”  

 5. Punkt edukacyjny na ścieżce BgPN  

 6. Skansen na Markowych Rówienkach  

 7. „Polana odkrywców” na Markowej  

 8. Wejście na Mokry Kozub – „Leśna klasa” 

 9. Ogród zmysłów przy Dyrekcji BgPN 

Meta rajdu – Park Rekreacyjny Zawoja Czatoża (Nowa Scena) 

 Od godz. około 13.30/14.00 na mecie rajdu piknik dla uczestników rajdu 

 O zwycięstwie drużynowym w rajdzie zdecyduje suma punktów uzyskanych 

w poszczególnych konkursach 

 Transport z Mszy Świętej na Start Rajdu oraz powrót uczestników rajdu we 

własnym zakresie 

 

V. Organizator zapewnia: 

 gorący posiłek na mecie 

 możliwość udziału w konkursach z nagrodami 

 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 

 puchar dla najlepszej drużyny 
 



                                                                                                                           

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

Małopolska Gościnna – IV edycja 

VI. Obowiązki uczestników 

 przebycie trasy zgodnie ze wskazaniami kierownictwa rajdu; 

 przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony przyrody; 

 respektowanie poleceń kierownictwa imprezy oraz prowadzących trasę; 

 przestrzeganie zaleceń sanitarno - epidemiologicznych obowiązujących w 

dniu rajdu - maseczki, rękawice jednorazowe, płyn dezynfekcyjny we 

własnym zakresie; 

 apteczka pierwszej pomocy (organizator nie zapewnia zabezpieczenia 

medycznego rajdu); 

 posiadanie ubioru dostosowanego do warunków atmosferycznych. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 Uczestnikiem rajdu może być wyłącznie osoba posiadająca dobry stan 

zdrowia i nie posiadająca przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w 

rajdzie pieszym; 

 w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym 

koronawirusem organizator zastrzega sobie prawo odwołania rajdu, nawet 

w dniu organizacji rajdu; 

 W przypadku braku możliwości organizacji rajdu spowodowanym 

rozprzestrzenianiem się wirusa, Stowarzyszenie planuje inne formy 

wykonania zadania - jest możliwość przejścia trasy rajdu i transmisja tego 

wydarzenia za pośrednictwem Internetu on-line oraz nagranie tego 

wydarzenia, tak aby można je było odtwarzać w przyszłości. W przypadku 

braku możliwości organizacji rajdu w planowany sposób, będzie szukana 

alternatywna możliwość zrealizowania zadania w sposób możliwy na daną 

chwilę, co będzie konsultowane z wszelkimi instytucjami, w tym Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w celu zmiany kosztów 

kwalifikowalnych zadania oraz uzgodnieniu rezultatów osiągniętych podczas 

realizacji zadania; 

 odpowiedzialność i koszty za ewentualne szkody wyrządzone przez 

uczestników ponoszą winni ich spowodowania; 

 interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów rajdu; 

 uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność; 

 Istnieje możliwość iż przebieg rajdu, w tym wizerunek osób uczestniczących, 

będzie utrwalany w formie fotografii lub zapisu video. Każdy uczestnik rajdu 

oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalanie i wykorzystywanie swojego 

wizerunku. 
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 Dane osobowe uczestników rajdu będą przetwarzane przez Organizatora w 

celu prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia rajdu na podstawie 

udzielonej zgody przez uczestnika.  Wykorzystanie danych osobowych 

uczestnika w tym jego wizerunku może nastąpić w  szczególności w 

materiałach informacyjnych wydawanych przez Organizatora, relacjach z 

rajdu (np. prasa, radio, telewizja, Internet), oraz promocji turystyki pieszej i 

rajdów; 

 Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez 

Organizatora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze 

względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w rajdzie; 

 Uczestnik oświadcza, że podane w zgłoszeniu dane osobowe i informacje 

dotyczące stanu zdrowia są zgodne z prawdą; 

 Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu związane z 

przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za 

szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe  uczestników, które wystąpią przed, 

w trakcie lub po rajdzie; 

 Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie jest jednocześnie oświadczeniem o 

zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu rajdu i akceptują jego 

postanowień; 

 Uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku 

uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub 

prawnego opiekuna), oraz powinien być świadomy ryzyka związanego z 

turystyką pieszą, w tym nieszczęśliwego wypadku. 

 

  


