
Regulamin 

XXXV RAJDU PIESZEGO 

SZLAKAMI WALK ODDZIAŁU „HARDEGO” 

25 września 2021 r. (Chechło) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy 

 

• Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Olkuszu 

• Koło Grodzkie PTTK Olkusz 

•    Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Olkusz 

 

 

Charakter rajdu:  
1. Inicjatywa ma charakter rajdu pieszego przebiegającego oznakowanymi szlakami 

i ścieżkami zaznaczonymi na mapie z elementami gry terenowej i miejskiej.  

2. Trasę rajdu uczestnicy pokonują w kilkuosobowych (od 2 do 10 osób + opiekun) drużynach.  

3. Zadaniem drużyny jest zgodne z oznaczeniem na mapie (otrzymanej na starcie) pokonanie 

trasy, odnajdując po drodze osobowe punkty kontrolne oraz wykonując zadania wyznaczone 

przez organizatorów. Zadania związane będą z historią OP „Surowiec”, Armią Krajową, 

geografią turystyczną, wiedzą o patronie. 

 

Cele rajdu:  
1. Przedstawienie historii walk Oddziału Partyzanckiego „Surowiec” 23. DP Armii 

Krajowej. 

2. Upowszechnianie wiedzy na temat działań wojennych na Ziemi Olkuskiej.  

3. Upamiętnienie ofiar hitlerowskich represji na Ziemi Olkuskiej. 

4. Poznanie piękna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 

5. Poznanie kultury, historii i zabytków regionu. 

6. 27.09.2021 r. – Światowy Dzień Turystyki. 

7. Uczczenie 40. rocznicy śmierci Gerarda Woźnicy „Hardego”. 

 

Koszty:  
Uczestnik dokonuje przy zgłoszeniu wpłaty wpisowego w wysokości 10 zł od osoby za 

udział, co zapewnia:  

a koniec dnia; 

 



nagrody dla najlepszych drużyn; 

 ubezpieczenie NNW na czas uczestnictwa w Rajdzie. 

 

Drużyna powinna posiadać:  

swoim składzie pełnoletniego opiekuna;   

o kompas,  

o latarkę,  

o apteczkę pierwszej pomocy, 

o co najmniej jeden telefon komórkowy z możliwością wykonywania połączeń (z naładowaną 

baterią!). 

 o wybranego patrona drużyny – żołnierza AK z ziemi olkuskiej.  

 

Uczestnik powinien posiadać:  

uczestnicy),  

 

dostosowane obuwie,  

  

podręczny plecak,  

Opiekun patrolu powinien posiadać podpisane zaświadczenie o treści: „Biorę pełną 

odpowiedzialność za zdrowie i życie powierzonych mojej opiece dzieci na czas trwania 

XXXV Rajdu Pieszego Szlakami Walk Oddziału <<Hardego>>” (data, miejscowość 

i podpis).  

 

 

Zgłoszenie  

W Rajdzie mogą brać udział zorganizowane drużyny od 2 do 10 osób + opiekun, które zgłoszą 

swój udział (wypełnioną kartę zgłoszeniową) w terminie 03.09 - 24.09.2021 r. wraz z wpłatą 

w siedzibie PTTK Olkusz, Rynek 20 w godz. 8:00 – 16:00, bądź drogą mailową na adres 

pttk.olkusz@gmail.com dostarczając skan karty zgłoszeniowej i dokonując wpłaty w dniu 

rajdu. 

 

25.09.2021 (SOBOTA)  
 9.00 – rozpoczęcie Rajdu pod kościołem pw. Narodzenia NMP w Chechle. 

 TRASA (ok. 15 km) Chechło kościół – Błojec (czarny szlak pieszy) – Grabowa 

(niebieski szlak pieszy) – Hutki Kanki (czarny szlak pieszy - żółty szlak pieszy) – 

Chechło remiza OSP (czerwony szlak pieszy). 

 godz. 15.00 – wręczenie nagród, posiłek, oficjalne zakończenie rajdu – remiza 

OSP w Chechle. 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

Patron drużyny…………………………………………........................ 

Organizacja lub osoba zgłaszająca i jej adres…………………………………… 

 

Skład drużyny rajdowej: 

 

Wpłatę obejmującą: wpisowe za ………….osób, po………….zł.=…………zł dokonano 

dn.………………..gotówką. 

Uwagi…………………………………………………………………………………….. 

 

 

Podpis opiekuna drużyny                                               

L.p Nazwisko i imię Adres  PESEL Uwagi 

x    opiekun 
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