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Regulamin 
V Podkarpackiego 
Rajdu Starszaków  
KORCZYNA 2015 

KORCZYNA – 24 kwietnia 2015 
 

I. ORGANIZATORZY: 
 

 LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA „BESKID NISKI” w Krośnie 
 KROŚNIEŃSKI  UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  w Krośnie                  
 GMINNY OŚRODEK KULTURY w Korczynie 
 

 

IMPREZA ORGANIZOWANA W RAMACH DZIAŁAŃ NA REZCZ AKTYWNOŚCI 
LUDZI STARSZYCH  I OBCHODÓW  40-LECIA RUCHU  UNIWERSYTETÓW 

TRZECIEGO WIEKU W POLSCE  
 

II. UCZESTNICY: 
 

 Słuchacze i sympatycy działających na terenie Podkarpacia i Rzeczypospolitej 
Polskiej  Uniwersytetów Trzeciego Wieku (indywidualnie lub                         
w zorganizowanych grupach) 

 Wszyscy niezrzeszeni , a chętni do wędrówek seniorzy (50+) posiadający 
status emeryta, rencisty, osoby bezrobotnej czy gospodyni domowej  

 

III. KIEROWNICTWO IMPREZY: 
 

 Stanisław Roman – główny koordynator rajdu 
 Agnieszka Niemczyk – komandor rajdu 
 Józef Habrat – koordynator grupy przewodnickiej 

 

IV. PATRONAT HONOROWY: 
 

 ELŻBIETA ŁUKACIJEWSKA – poseł do Parlamentu Europejskiego 
 JAN ZYCH – wójt Gminy Korczyna 
 Marszałek Województwa Podkarpackiego 

 

V.PATRONAT  MEDIALNY: 
 
 Polskie Radio Rzeszów 
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VI. TRASY DO WYBORU PRZEZ UCZESTNIKÓW: 

 
1. Trasy piesze: 

 Nr 1 :  Korczyna (Stadion) centrum – kaplica św. Józefa Sebastiana Pelczara – 
ul. Górska –  punkt widokowy na Dziale – rezerwat skalny „Prządki” (6 km – 
2,5 godz.) 

 Nr 2 :  Korczyna (Stadion) – ul. Parkowa (dworek gen. Stanisława 
Szeptyckiego – Rynek – ul. Bpa Józefa Sebastiana Pelczara – ul. Dolińska – ul. 
Zamkowa (trasą Drogi Krzyżowej) do ruin zamku „Kamieniec”  ( ok. 7,5 km – 
3 godz.) 

 Nr 3 : Ruiny zamku „Kamieniec”  –  ścieżką przyrodniczą przez las „Sokolec” – 
rezerwat skalny „Prządki” – sztolnie w Czarnorzekach -  Sucha Góra 
(Radioiwo-Telewizyjne Centrum Nadawcze)( ok. 7,5 km – 3 godz. - dojazd        
z miejsca zbiórki w Korczynie do ruin zamku „Kamieniec”  autokarem)  

 
UWAGA: Stopień trudności poszczególnych tras dostosowano do przeciętnych 
predyspozycji fizycznej osób starszych. 
 
2. Trasa autokarowa: (w formularzu zgłoszeniowym oznaczyć literą „A”):  
Korczyna (Sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara) –  Rynek - Kombornia 
(Dwór hr. Szeliskich) – Dział Komborski –  zjazd ul. Górską – rezerwat skalny 
„Prządki” – Sucha Góra ( RTV Centrum Nadawcze) – zamek „Kamieniec” – Odrzykoń 
– Korczyna.  

 

 VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 Wybór jednej z oferowanych przez Organizatorów tras  
 Przesłanie do Organizatorów do dnia 15 marca 2015 pocztą tradycyjną na 

adres: Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Czajkowskiego 
49 – z dopiskiem „V Podkarpacki Rajd Starszaków”); 38-400 Krosno 
lub elektroniczną (adres: stanislaw_roman@interia.pl) wstępnego 
zgłoszenia  z określeniem wybranej trasy oraz podaniem orientacyjnej liczby 
uczestników  

 Przesłanie do dnia 10 kwietnia 2015 pocztą lub mailem formularza 
zgłoszeniowego na podane w punkcie wyżej  adresy ostatecznej listy 
uczestników  V Podkarpackiego Rajdu Starszaków z danego UTW 

 Dokonanie do dnia 15 kwietniaa 2015 wpłaty  w kwocie 40,00- zł  od   
osoby tytułem wpisowego na rachunek bankowy Lokalnej Organizacji 
Turystycznej „Beskid Niski”  w Krośnie, ul. Rynek 5  - numer: 65 
8642 1083 2002 8303 9315 0001.  podając jako tytuł wpłaty:  
„V Podkarpacki Rajd Starszaków”. 

 W ramach kosztów wpisowego Organizatorzy zapewniają transport, 
ubezpieczenie NW, przewodnictwo, pamiątkowe gadżety oraz gorący posiłek 
na zakończenie imprezy. 
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Uczestnicy zobowiązani są do posiadania stosownego obuwia i odzieży   
(można zabrać ze sobą kijki „nordic walking”) oraz do przestrzegania zasad 
korzystania  z tras turystycznych. 

 Osoby zgłoszone, które z przyczyn obiektywnych nie mogą wziąć udziału               
w imprezie, a dokonały wpłaty wpisowego, winny o tym powiadomić 
Organizatorów do dnia 19 kwietnia 2015. Po tym terminie wpłaty  z tytułu 
wpisowego nie  będą zwracane.  

 Wszelkie informacje o imprezie oraz ewentualnych zmianach w programie lub 
regulaminie  V Podkarpackiego Rajdu Starszaków ukazywać się będą na 
stronach internetowych Organizatorów oraz Podkarpackiego Porozumienia 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku . Można też kontaktować się bezpośrednio z 
głównym koordynatorem Rajdu pod numerami telefonu: +48 600 224 677; 
+48 606 491 916 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
stanislaw_roman@interia.pl  

 

 
 

Do zobaczenia 24 kwietnia 2015 na trasach  

V Podkarpackiego Rajdu Starszaków – Korczyna 

2015 

 
 

 

 


