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 Regulamin  
VI Podkarpackiego 
Rajdu Starszaków  
„KICZERA  2016” 

Rudawka Rymanowska – Puławy   
 22 kwietnia 2016 

 
I. ORGANIZATORZY: 

 

 LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA „BESKID NISKI” w Krośnie 
 BESKIDZKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE „PRZEŁOM WISŁOKA”          

w Puławach – gmina Rymanów 
 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY w Rudawce Rymanowskiej 
 KROŚNIEŃSKI  UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  w Krośnie                  

 

IMPREZA ORGANIZOWANA W RAMACH DZIAŁAŃ  
NA REZCZ AKTYWNOŚCI LUDZI STARSZYCH   

 

II. UCZESTNICY: 

 

 Słuchacze i sympatycy działających na Podkarpaciu 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 
 Bogusław Szweda – koordynator tras rajdowych 

 

IV. PATRONAT HONOROWY: 

 
 ELŻBIETA ŁUKACIJEWSKA – poseł do Parlamentu Europejskiego 

 WOJCIECH FARBANIEC – burmistrz Gminy Rymanów 
 

V.PATRONAT  MEDIALNY: 
 Telewizja „OBIEKTYW” Krosno 

  
VI. TRASY DO WYBORU PRZEZ UCZESTNIKÓW: 

 
1. Trasy piesze: 

 Nr 1 : Puławy Górne – wyjazd kolejką krzesełkową – łaki nad Kiczerą – Puławy 
staw – Kiczerka  - Hamry -  aleja starych drzew – obozowisko Karola Wojtyły – 
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ściana Olzy – Ośrodek Rudawka  ( długość trasy ok. 6,5 km – do 3 godz. ) 

 Nr 2 :  Letni i zimowy questing Kiczera  - przejście trasy  z rozwiązywaniem 
zagadek  ( długość 3 km  – do 3 godz.) 

 Nr 3 :  Rudawka – wodospad na Wisłoczku – „płacząca ściana” – obozowisko 
Karola Wojtyły – ściana Olzy – droga nad zalewem w Sieniawie – Pastwiska – 
Ośrodek Rudawka ( długość ok. 6 km - do 3 godz.)   

 
UWAGA: Stopień trudności poszczególnych tras dostosowano do przeciętnej predyspozycji 
fizycznej osób starszych. 
 
2. Trasa autokarowa: ze spacerem po rezerwacie „Źródliska Jasiołki” (w formularzu 
zgłoszeniowym oznaczyć literą „A”):  Rudawka – Polany Surowiczne – hodowla konia 
huculskiego – Wola Wyżna – spacer po „Źródliskach Jasiołki” fragmentem trasy kurierskiej 
„Jaga-Kora” – Rudawka ( przejazd mikrobusami do 4 godz.)  
 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Wybór jednej z oferowanych przez Organizatorów tras  
 Przesłanie do Organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 

2016 pocztą tradycyjną na adres: Stanisław Roman, ul. Armii Krajowej 80 – 
38-420 Korczyna  z dopiskiem „V Podkarpacki Rajd Starszaków”); lub 
elektroniczną ( na adres: stanislaw_roman@interia.pl) wstępnego zgłoszenia  
z określeniem wybranej trasy oraz podaniem orientacyjnej liczby uczestników.  

 Przesłanie do dnia 5 kwietnia 2015 pocztą lub e-mailem formularza 
zgłoszeniowego na podane w punkcie wyżej  adresy ostatecznej listy uczestników  
VI Podkarpackiego Rajdu Starszaków z danego UTW 

 Dokonanie do dnia 10 kwietnia 2016 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: „VI Podkarpacki Rajd Starszaków”. 

 W ramach kosztów wpisowego Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NW, 
obsługę przewodnicką, pamiątkowe gadżety oraz gorący posiłek na zakończenie 
imprezy. 

                        
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Miejsce zbiórki : Ośrodek Wypoczynkowy w Rudawce Rymanowskiej  
 Uczestnicy zobowiązani są do posiadania stosownego obuwia i odzieży   (można 

zabrać ze sobą kijki „nordic walking”) oraz do bezwzględnego 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 15 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  
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Do zobaczenia 22 kwietnia 2016 na trasach  

VI Podkarpackiego Rajdu Starszaków – Kiczera 2016 

 
 
 

 


