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REGULAMIN RAJDU 
„X RAJD PRUDNIK – PRADZIAD” 

 
1. Organizatorem „X Rajdu Prudnik – Pradziad”, zwanego dalej Rajdem, jest Polskie 
Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku. Rajd 
organizowany jest w ramach projektu „Podróż przez JESIONIKI” realizowanego przez 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad. 
 
2. Termin: Rajd odbędzie się w sobotę, 7 sierpnia 2021 r. bez względu na warunki pogodowe.  
 
3. Trasa: Rajd odbędzie się na ok. 60-kilometrowej trasie: Prudnik – Rozdroże pod Trzebiną – 
Dolina Marii – Jindřichov zamek – Svinny potok – Voytúv pramen – Solna hora, rozc. – Nová 
Komora – Holčovice – Na Skalce (wieża widokowa) – Ostrý – mnichom – Vrbno pod Pradědem – 
Mala Hvézda – Hvézda (parking) – Karlova Studánka – Dolina Białej Opawy – Barborka – 
Pradziad.  
 
4. Zbiórka uczestników Rajdu: Prudnik, Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” przy ul. 
Dąbrowskiego 26, w godz. 4.30 – 5.00. 
 
5. Meta: szczyt Pradziada. Ustala się limit czasowy do godz. 20.00. 
 
6. Cele Rajdu:  
- główny: próba przejścia w limicie czasu do godz. 20.00 trasy oznakowanymi szlakami z 
Prudnika na Pradziad,  
- integracja polsko-czeskiego środowiska turystycznego, 
- poznawanie walorów krajobrazowych Euroregionu Pradziad, w tym Jesioników, Gór 
Opawskich,  
- dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną uczestników. 
 
7. Rajd, ze względu na charakter długodystansowy i górski dedykowany jest wyłącznie osobom 
w dobrej kondycji fizycznej, zaprawionym w marszach długodystansowych.  
 
8. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 
 
9. Rajd ma charakter turystyczny, a nie sportowy, jednakże organizatorzy umożliwiają 
uczestnikom przebycie trasy Rajdu w sposób wyczynowy.  
 
10. Udział w Rajdzie dla uczestników jest bezpłatny. Organizator zapewnia:  
- powrót z mety Rajdu na Pradziadzie do Prudnika wynajętym busem (odjazd z Ovčarni),  
- ubezpieczenie NNW na terenie Polski i Czech, 
- dyplom dla osób, które zdobędą szczyt, 
- pakiet startowy, 
- punkt żywieniowy na trasie, 
- nagrody – niespodzianki dla osób, które zdobędą szczyt. 
 
11. Zapisy odbędą się poprzez formularz zgłoszeniowy (datasport lub google) od godz. 20.00 – 
1.07.2021 do wyczerpania miejsc. Limit uczestników wynosi: 200 osób, z czego 50 miejsc 
rezerwuje organizator, w tym partnerzy z Rep. Czeskiej. Organizator bierze pod uwagę 
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możliwość przeprowadzenia dodatkowych zapisów. Początek zapisów ogłaszany jest za 
pośrednictwem mediów organizatorów (prudnickimaraton.wordpress.com oraz prudnik.pttk.pl) 
i mediów patronackich. 
 
12. Istnieje możliwość zwolnienia miejsca zapisanego uczestnika na rzecz innej osoby. W takim 
wypadku jest ona zobowiązana poinformować o tym Organizatora rajdu, wskazując imię i 
nazwisko osoby rezygnującej oraz dane osoby ją zastępującej – według formularza 
zgłoszeniowego. Dane te należy przesłać na maile: biuro@prudnik.pttk.pl oraz a_deren@onet.pl. 
Zamiana może nastąpić nie później niż 14 dni przed Rajdem. 
 
13. Podczas trwania Rajdu wykonywana będzie dokumentacja zdjęciowa lub filmowa.  
Uczestnicy Rajdu wyrażają tym samym zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach 
dotyczących Rajdu na łamach mediów organizatorów oraz mediów patronackich. 
 
RODO: Uczestnik Rajdu dokonując wpłaty akceptuje wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zawierające obowiązek informacyjny o niniejszej treści: 
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oddział PTTK Sudetów 
Wschodnich w Prudniku, ul. Traugutta 19, w celu organizacji Rajdu. 
Podanie danych jest dobrowolne, podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami 
danych mogą być członkowie Oddziału PTTK Sudetów Wschodnich. Mam prawo wycofania 
zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania 
zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących 
administratorowi danych i w stosunku do niego. 
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 
Wyjątek prasowy: Moje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania 
mogą być upublicznione w środkach masowego przekazu na zasadzie uczestnictwa w imprezie 
publicznej i w sensie prasowym nie mogę żądać ich usunięcia, np. w formie listy uczestników, 
czasów przejścia trasy itp. 
W przypadku pytań, dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z 
Administratorem Danych – Oddziałem PTTK Sudetów Wschodnich, pod adresem: ul. Traugutta 
19, 48-200 Prudnik. 
 
14. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste, przyjmowane leki, w 
tym napoje i wyżywienie, a także stosowny ubiór.  
 
15. Na starcie imprezy uczestnicy Rajdu otrzymają karty z przebiegiem trasy marszu.  
 
16. W przypadku chęci marszu indywidualnie organizatorzy zalecają zabranie ze sobą mapy 
turystycznej z przebiegiem szlaków w rejonie Pradziada i Prudnika ewentualnie posiadanie 
aplikacji z mapą w telefonie (polecana: traseo lub mapy.cz).  
 
17. Organizatorzy zakładają, że część osób może nie dotrzeć do mety. W takim wypadku 
możliwe będzie zabranie takich osób autobusem z trasy Rajdu w drodze powrotnej do Prudnika. 
Organizator ustala, że takimi miejscami będą:  
- Vrbno pod Pradědem (rondo koło sklepu Albert), 
- Karlova Studanka (restauracja Hubert, parking). 
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18. Osoba rezygnująca z dalszego marszu lub niemogąca dotrzeć do mety do godz. 20.00 
ZOBOWIĄZANA jest poinformować o tym organizatora Rajdu telefonicznie (informacja na ulotce 
startowej).  
 
19. Impreza odbywa się na terenie Polski i Rep. Czeskiej, w związku z tym uczestnicy Rajdu 
muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości upoważniający do przekraczania granicy. 
 
20. Rajd organizowany jest zgodnie z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa związanymi z 
COVID-19. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych przepisów 
epidemicznych w Polsce i Rep. Czeskiej, w szczególności dotyczących przekraczania granicy 
polsko-czeskiej, zachowania dystansu społecznego oraz posiadania aktualnych, niezbędnych 
zaświadczeń zwalniających z odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polsko-Czeskiej. 
 
21. Każdy uczestnik Rajdu startuje na własną odpowiedzialność. 
 
22. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas 
pokonywania trasy. 
 
23. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników, rzeczy zagubione, 
szkody osobowe(urazy), rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 
zakończeniu rajdu, jak także odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki 
spowodowane przez uczestników rajdu. 
 
24. Komandorami imprezy są: Grzegorz Polak i Andrzej Dereń.  
 
25. Zapisany uczestnik Rajdu automatycznie potwierdza, że zapoznał się regulaminem i 
akceptuje jego zapisy. 
 
26. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. 
 
27. Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie z rajdu. 
 
28. W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator Rajdu 
Pieszego. 
 
 
 

Organizatorzy 


