
Regulamin Rajdu: - 21 maja 2016 r. 

1) W Rajdzie mogą uczestniczyć:  

- osoby  indywidualne, 

- rodziny, 

- grupy zorganizowane (w przypadku osób niepełnoletnich 

opiekę nad grupą pełni osoba dorosła). 

2) Każdy uczestnik na starcie rajdu – w punkcie zgłaszania grup - 

wpłaca 5 złotych. 

3) Organizatorzy zapewniają: 

- folder tematycznie związany z XVII Rajdem, 

- ciepły posiłek na mecie. 

4) Trasa Rajdu przebiegać będzie z Niegowici do Łapanowa przez 

Marszowice, Kleczaną, Kobylec  (12 km,  około 3 godzin marszu). 

Rajd odbędzie się w formie pielgrzymki. 

5) Każdy uczestnik Rajdu powinien posiadać: 

- dokument tożsamości (uczniowie – legitymację szkolną), 

- odpowiedni strój (wygodne buty, okrycie przeciwdeszczowe, 

jeżeli to możliwe – koszulkę w kolorze niebieskim, czerwonym 

lub żółtym), 

- elementy odblaskowe doczepione do ubrania – widoczne dla 

innych uczestników ruchu drogowego; 

- ważne ubezpieczenie NW, 

- dobry humor. 

6) Zgłoszenia uczestnictwa grup należy dokonać telefonicznie pod 

numerem – ZS Łapanów do dnia 20.05.2016 r. w godz. 800 – 1400.  

7) Dojazd do Niegowici z Łapanowa na start rajdu zabezpiecza 

organizator rajdu (powrót po zakończeniu rajd we własnym zakresie). 

8) Rejestracja grup lub indywidualnych uczestników będzie miała 

miejsce w dniu Rajdu od godz. 8:00 do 8:45 w Niegowici na placu 

przykościelnym. 

9) Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody i wypadki 

powstałe z winy uczestników Rajdu. 

10) Sugeruje się przygotowanie znaków rozpoznawczych dla grup 

zorganizowanych (także rodzin) typu: mały  transparent, logo 

szkoły, tarcza, itp. 

11) W tegorocznym Rajdzie dominują kolory ŚDM. 

  

 

Program Rajdu: 

800 – 845  -zapisy i wpłaty uczestników Rajdu na placu 

przykościelnym w Niegowici, odbieranie gadżetów, 

numerowanych biletów uczestnictwa, które są losami 

uprawniającymi do wzięcia udziału w losowaniu nagród na 

mecie Rajdu, 

     900 –  modlitwa w Kościele WNMP w Niegowici, 

930 – wymarsz na trasę Rajdu (jako pierwsze wyruszają grupy 

najmłodsze wiekowo), 

ok. 1200 – przyjmowanie grup w ZS im. Jana Pawła II 

w Łapanowie, 

1230 – ogłoszenie wyników konkursu literackiego, losowanie 

nagród rzeczowych, w tym roweru górskiego dla ,,Szczęściarza” 

Rajdu, ciepły posiłek, wspólne zabawy.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie 
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II  

w Niegowici 
Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici 

 

zapraszają na 

XVII RAJD SZLAKIEM PAPIESKIM  

Niegowić – Łapanów 21 maja 2016 r. 

 

Pod honorowym patronatem 
Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego 

STAROSTY BOCHEŃSKIEGO –Pana Ludwika Węgrzyna 
STAROSTY WIELICKIEGO – Pana Jacka Juszkiewicza 

WÓJTA GMINY ŁAPANÓW – Pana Roberta Roja 
WÓJTA GMINY GDÓW – Pana Zbigniewa Wojasa 

 
Hasło Rajdu: 

„Podążajcie wiernie drogą Chrystusa” 
Jan Paweł II 

 


