
Komitet Organizacyjny: 

  
 - Bożena Tobiasz          - Łucja Sowa 

 - Maria Krutyła 

 

Kierownictwo Rajdu 

 

 -Bożena Tobiasz  tel.500123871 

 

Punkt Sanitarny 

 

 -ratownik górski - Mieczysław Radoń  

 - ratownik medyczny - Jadwiga Borutko 

 

 Termin Rajdu 

XIX Rajd Akcji Katolickiej Diecezji  Bielsko-Żywieckiej odbędzie się               

3 czerwca 2017 r. na Trójstyk granic w Jaworzynce- Trzycatku. Rajd 

rozpocznie Msza św. odprawiona o godz. 11:00 w Kościele pw. Matki 

Bożej Frydeckiej.
 

 

Dalsza część Rajdu przedstawia się następująco:  

- przejście z pod kościoła zielonym szlakiem na Trójstyk granic 

- wspólny posiłek i śpiew (posiłek w postaci kołaczy i wspólnych wypieków) 

- 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 2,50 zł , dzieci i młodzież są 

zwolnione z opłat ) do 29 maja w biurze Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-

Żywieckiej, Bielsko-Biała ul. Wita Stwosza, tel.733060610 lub 602489539-

Krzysztof Wodniak , e-mail: akcja @bielsko.opoka.org.pl – biuro czynne: 

poniedziałek -12.00-16.00    czwartek  10.00-14.00  

 

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 trasy 

Trasa nr 1: Kościół w Jaworzynce-Trzycatku – po Mszy św. przejście 

wspólne szlakiem zielonym na Trójstyk granic. Czas przejścia ok. 15 minut.   

 

Możliwość parkowania: 

 

Samochody parkujemy na parkingu przy głównej drodze obok kościoła lub 

na parkingu mijając kościół i skręcając w lewo. 

Do Kościoła w Trzycatku dojedziemy samochodem ze wszystkich kierunków 

diecezji dojeżdżając do Jaworzynki, a następnie jedziemy prosto mijając 

Kościół w Jaworzynce pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Na końcu drogi po 

prawej stronie jest drugi kościół w Jaworzynce Trzycatku. 


