
Termin Rajdu 
 
XVIII Rajd Akcji Katolickiej Diecezji  Bielsko-Żywieckiej odbędzie się               
4 czerwca 2016 r. na Małym Grojcu w Żywcu - Sporyszu. Przy Krzyżu 
Papieskim  o godz. 12.00 zostanie  odprawiona  Msza Święta. 

 
Dalsza część Rajdu przedstawia się następująco:   
- przerwa na wspólny posiłek i śpiew  
- wręczenie pamiątkowych znaczków Rajdu i dyplomów 
  
Warunki uczestnictwa 
 
 Rajd górski jest imprezą, która wymaga od uczestników odpowiedniego 

wyposażenia i doświadczenia turystycznego 
 uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, 

organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
uczestników jak również za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby 
trzecie 

 osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie pod opieką i na 
odpowiedzialność osób dorosłych (1 opiekun na 10-osobową grupę 
niepełnoletnich) 

 warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest nadesłanie w terminie zgłoszenia 
oraz wpłacenie wpisowego 2 zł 

 ilość uczestników  jest nieograniczona 
 
Zgłoszenie uczestnictwa i wpłata wpisowego 
 
Zgłoszenia na Rajd będą przyjmowane na kartach zgłoszeniowych  (wpisowe 
od uczestnika wynosi 2 zł, a za znaczek 2,5 zł ) do 25 maja w biurze Akcji 
Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Bielsko-Biała ul. Żeromskiego 5-7, 
tel/fax (33 819 0616), e-mail: akcja @bielsko.opoka.org.pl – biuro czynne: 
poniedziałek – wtorek 10.00-17.00    środa – piątek  8.00-15.00  
 
Obowiązki uczestnika 
 
Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do przestrzegania: 
 postanowień regulaminu Rajdu    
 przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych przepisów 

porządkowych 
 

 
Każdy uczestnik Rajdu powinien być wyposażony w: 
 
 ciepłą i przeciwdeszczową odzież oraz odpowiednie obuwie 
 lekarstwa (osoby regularnie zażywające leki) 
 posiłek turystyczny 
 
 

Opis tras 
 
 

Trasa nr 1:  Dworzec PKP w Żywcu – przejście do Amfiteatru i za znakami 
żółtymi do Krzyża Papieskiego na Małym Grojcu. Czas przejścia ok. 1,5 
godz. Wyjście na trasę o godz.10.00 z kierownikiem trasy.  
 
Trasa nr 2: Amfiteatr - za znakami żółtymi do Krzyża Papieskiego na Małym 
Grojcu. Czas przejścia ok.1 godz. Wyjście na trasę o godz.10.30       z 
kierownikiem trasy.  
 
 
Możliwość parkowania: 
 
Samochody parkujemy na parkingu przy Amfiteatrze lub przy ulicy naprzeciw 
Amfiteatru za rzeką.  
 Na parking przy Amfiteatrze możemy dojechać kierując się na Jeleśnię i za 
torami skręcamy w pierwszą ulicę w prawo. 


