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REGULAMIN 

VII Podkarpackiego Rajdu Starszaków 
„BÓBRKA 2017” 

19 maja 2017 
 
 

                                        I. ORGANIZATORZY: 
 

 LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA „BESKID NISKI” w Krośnie 
 MUZEUM SKANSEN PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO  

im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA w BÓBRCEj 
 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 
 ANDRZEJ KONIECKI – wójt Gminy Chorkówka 

 BARBARA OLEJARZ – dyrektor Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce 

 

V.PATRONAT  MEDIALNY: 
 Telewizja „OBIEKTYW” Krosno 

 DUKIELSKI PRZEGLĄD SAMORZADOWY  
  

VI. TRASY DO WYBORU PRZEZ UCZESTNIKÓW: 
1. Trasy piesze: 

 Nr 1 : Zręcin – Chorkówka – Bóbrka – Bóbrka skansen – spacer po skansenie 
(długość ok. 7 km – ok. 4 godzin) 

 Nr 2 :  Łęki Dukielskie ( ferma elektrowni wietrznych) – Wietrzno –Bóbrka skansen 
– spacer po skansenie (długość ok. 6 km – ok. 3,5 godziny) 
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UWAGA: Stopień trudności poszczególnych tras dostosowano do przeciętnych 
predyspozycji fizycznych osób starszych. 
 
2. Trasa autokarowa: (przejazd mikrobusami do 4 godz.)  Krosno – Korczyna – 
Krościenko Wyżne – Haczów – Rogi – Dukla – Wietrzno – Bóbrka skansen ( w formularzu 
zgłoszeniowym oznaczyć literą  A ) 
 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 Wybór jednej z oferowanych przez Organizatorów tras  
 Przesłanie do Organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 

2017 pocztą tradycyjną na adres: Stanisław Roman, ul. Armii Krajowej 80 – 
38-420 Korczyna  z dopiskiem „VII 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 20 kwietnia 2017 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 25 kwietnia 2017 wpłaty   kwoty 45,00- 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: „VII Podkarpacki Rajd Starszaków”. 

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

                        
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 Miejsce zbiórki : stadion MOSiR-u w Krośnie – ul. Bursaki 
 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 16 maja 2017. Po tym terminie wpłaty  z tytułu wpisowego nie  będą 
zwracane.  

 Wszelkie informacje o imprezie oraz ewentualnych zmianach w programie lub 
regulaminie  VII Podkarpackiego Rajdu Starszaków przekazywane będą 
zainteresowanym drogą elektroniczną. Można też kontaktować się bezpośrednio      
z  koordynatorem Rajdu pod numerami telefonu: +48 600 224 677; +48 606 
491 916 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: stanislaw_roman@interia.pl  

 

 
 

 
 

 

 

 


