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                                                                                                                           Mysłowice, 30.05.2011 r. 
 
                               ZAPROSZENIE NA  II ŚLĄSKI RAJD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
                                                                        
 

                                                             Szanowni Państwo 
 
            Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  O/Mysłowice  i Stowarzyszenie  Pomocy 

Niepełnosprawnym „SKARBEK” – organizatorzy Ogólnopolskiego Seminarium Turystyki Osób 

Niepełnosprawnych w 2008r. i I Śląskiego Rajdu Osób Niepełnosprawnych w 2009r.   korzystając  z bogatego 

doświadczenia swojej kadry w organizacji imprez turystycznych dla osób niepełnosprawnych podejmują się 

organizacji ogólno wojewódzkiej  - integracyjnej imprezy turystyczno – rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych. 

Impreza nosi nazwę „II Śląski Rajd Osób Niepełnosprawnych” z metą w Wiśle. 

Organizatorzy adresują swoją propozycję do wszystkich organizacji z województwa śląskiego zajmujących się 

osobami niepełnosprawnymi. 

Celem imprezy jest udostępnienie i uświadomienie  osobom niepełnosprawnym możliwości uprawiania 

krajoznawstwa i turystyki aktywnej. Równie ważna jest integracja osób niepełnosprawnych oraz wymiana 

informacji i doświadczeń związanych z prawidłową organizacją turystyki i krajoznawstwa między organizacjami 

zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi. 

Szanowni  Państwo   

Śląski Rajd Osób Niepełnosprawnych odbędzie się 17 września 2011r. Jako organizatorzy  zapewniamy 

zgłoszonym grupom następujące świadczenia: 

-  posiłek na mecie rajdu ( zupa, kiełbaska, pieczywo, zimne napoje )   

-  imprezy rekreacyjno – rozrywkowe na mecie rajdu. 

-  punkt medyczny, punkty gastronomiczne, sanitariaty, bezpłatny parking dla autokarów na mecie rajdu. 

-  przedstawienie propozycji programu turystyczno – krajoznawczego dla poszczególnych grup. 

-   opiekę przewodnika na trasach turystycznych, który przejmie grupę w Ustroniu, Wiśle lub na Kubalonce wg 

propozycji przedstawionej w opisach tras turystycznych. 

Meta rajdu będzie znajdowała się w centrum Wisły na terenie amfiteatru - muszli koncertowej w parku 

Kopczyńskiego. Zgłoszone organizacje uzgadniają program krajoznawczo – turystyczny z organizatorami w 

zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Niniejsza oferta wysłana zostanie do wszystkich organizacji 

pozarządowych w województwie śląskim, które programowo zajmują się osobami niepełnosprawnymi. 
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Organizatorzy zaproponują na terenie Beskidu Śląskiego kilkanaście tras turystyczno – krajoznawczych pieszych, 

oraz trasy rowerowe i autokarowe. Istnieje możliwość zorganizowania tzw. zielonych kuligów dla grup. Projekty 

tras turystycznych stanowią załącznik. Opłaty za zwiedzane miejsca, przejazdy kolejkami i kuligami grupy 

ponoszą we własnym zakresie. 

Zainteresowane organizacje zgłaszają swoje uczestnictwo w II Śląskim Rajdzie Osób Niepełnosprawnych podając  

liczbę uczestników, a  w tym; 

-   liczbę  uczestników przejść pieszych  i ilość osób na wózkach inwalidzkich.   

-  liczbę osób zainteresowanych trasą rowerową . 

-  liczbę osób zainteresowanych zielonym kuligiem. 

-  wybraną trasę autokarową rajdu. 

- jeżeli grupa zapewni przewodnika we własnym zakresie, to wówczas należy dołączyć ksero uprawnień 

przewodnickich i ksero aktualnych badań lekarskich  tego przewodnika. 

-   listy uczestników. Lista winna zawierać imię i nazwisko, pesel i adres uczestnika oraz podpis akceptujący 

regulamin Rajdu. W dalszej części przedstawiamy kartę zgłoszeniową; 

Informacje te prosimy o przesłanie na adres: 

                     Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek”      

                                    ul. Olbrychta Strumieńskiego 4a      

                                          41 – 400  Mysłowice 

pod hasłem  „II Śląski Rajd Osób Niepełnosprawnych”  do  5 września 2011r.   

Zwiedzanie lub rodzaj wędrówki nie powinien przekraczać trzech godzin. Spotkanie na mecie ok. godz. 1330 .  

Program części turystycznej musi zapewnić  bliski kontakt z przyrodą i obiektami dziedzictwa kulturowego. 

Spotkanie na mecie pozwoli zintegrować się organizacjom, ale także uświadomi uczestnikom, że nie są 

osamotnieni, że mają swoje prawa ale i ogromne możliwości. Na mecie odbędą się imprezy integracyjne, 

artystyczne. Będą serwowane posiłki dla uczestników. Udział w imprezie wynosić będzie 15zł/os. Na tę kwotę 

składają się następujące czynniki; ubezpieczenie NNW + opieka medyczna na mecie rajdu, ciepłe posiłki na mecie 

rajdu, programy animacyjne i rozrywkowe dla uczestników na mecie rajdu. Jako organizatorzy zobowiązujemy się 

również do zapewnienia przewodników na trasach pieszych, rowerowych w ramach tej kwoty . Uczestnicy 

dojeżdżają busami, autokarami do Ustronia, Wisły, Istebnej gdzie do grup dołączą przewodnicy z PTTK.  

                                                    

                                                      Z turystycznym pozdrowieniem 

  

Zbigniew Orłowski – Prezes PTTK O/Mysłowice, członek Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK. 

Olga Szwemin         - Prezes SPN „SKARBEK” 

 
 


