
PROGRAM IMPREZY 
 

10.06.2022 piątek 
 

16:30 - 19:00   rejestracja uczestników, zakwaterowanie                                               
19:00 - 20:00   kolacja 
           20:30   otwarcie Rajdu 

         21:30   start drużyn do etapu nocnego wg otrzymanych danych 
  (ok.3km) 

  23:00 - 4:00   zabawa taneczna 
 

11.06.2022 sobota 
 

   9:00 - 9:30   śniadanie 
           10:00   start drużyn do etapu dziennego - trasa około 10 km 

(podzielona na podetapy)                    
15:00 - 15:30   obiad 
16:00 - 19:00   szkolenie z zakresu wykorzystania otwartych danych 

geodezyjnych i nowoczesnych metod pomiarowych 
16:30 - 19:30   zawody sportowo - rekreacyjne 
           20:00   ognisko - grill 
 
 

12.06.2022 niedziela 
 

  8:30  -  9:00   śniadanie 
  9:00 - 13:00   zawody sportowo - rekreacyjne 
14:00 - 15:00   obiad 
           15:00   zakończenie Rajdu 
   (ogłoszenie wyników, wręczenie nagród)   
 
 
Organizatorzy Rajdu zastrzegają sobie wyłączność interpretacji regulaminu. 
 
 
Przesyłając turystyczne pozdrowienia serdecznie zapraszamy 
do udziału w Rajdzie. Życzymy dużo wrażeń i niezapomnianych 
wspomnień z turystycznych tras.  

                                                        
Organizatorzy 

 

         STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH 

        Zarząd Oddziału w Warszawie 
 
 
 

XLV RAJD GEODETÓW 
 

pod honorowym patronatem 
 Głównego Geodety Kraju 

 

Program – regulamin 

                    źródło: geoportal.gov.pl 
 
 
 
 

Jabłonowiec, 10 - 12 czerwca 2022 r. 



ORGANIZATORZY 
 
Krzysztof DWORAKOWSKI - Kierownik Rajdu, 
Zdzisław DWORAKOWSKI, 
Stanisław GRODZICKI, 
Jerzy KOSTECKI, 
Mariusz MACIAK, 
Artur PĘKAŁA, 
Aneta PIECHOTA, 
Sławomir TARKOWSKI. 

 

ZGŁOSZENIA 
 
Informacji udzielają: 
- kol. Krzysztof Dworakowski – tel. 501256878 
 
Zgłoszenia przyjmują nie później niż do dnia 26 maja: 
- kol. Anna Orlińska, warszawa@sgp.geodezja.org.pl, ul. Czackiego 3/5 
pok. 416 – po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 693535896 
- prezesi zakładowych i terenowych kół SGP 
 
ODPŁATNOŚĆ 1 OSOBY - 350 ZŁ - pytaj o rabat 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
 
 Zakwaterowanie   - Ośrodek Wypoczynkowy Tęcza, Jabłonowiec 54 
 Dojazd                    - własny 
 

ŚWIADCZENIA 
 
 Zakwaterowanie 
 Całodzienne wyżywienie 
 Nagrody dla najlepszych firm (instytucji) 
 Nagrody dla najlepszych drużyn 
 Program – regulamin rajdu 
 Plakietka rajdowa 
 Ubezpieczenie 

 
 

 

REGULAMIN RAJDU 
 

Drużyny startują w składach 2 - 10 osobowych. Każda firma (instytucja) 
może zgłosić dowolną liczbę drużyn. Będzie prowadzona klasyfikacja drużyn 
oraz firm. Zwycięży drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów. 
Zwycięży firma, której dwie najlepsze drużyny w sumie zdobędą największą 
liczbę punktów.  
 

PUNKTACJA 
 

 Udział drużyny                                  +80 punktów 
 Ominięcie punktu kontroli czasu PKC (liczba punktów kontrolnych  

oraz ich rozmieszczenie nie są znane uczestnikom Rajdu)-30 punktów 
 Ominięcie punktu kontroli przejścia trasy            -10 punktów 
 Zgubienie zawodnika na trasie             -50 punktów 
 Każda minuta spóźnienia lub przyspieszenia na mecie lub PKC-1 punkt 
 Zadania na trasie            od 0 do  -5 punktów 
 Udział w grach i konkursach 
          I miejsce  +5 punktów 
                     II miejsce   +3 punkty 
                     III miejsce  +2 punkty 
                     IV miejsce   +1 punkt 
 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
 

 Posiadanie ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość 
 Przestrzeganie zarządzeń Kierownictwa Rajdu 
 Przestrzeganie zasad ochrony środowiska i przepisów 

przeciwpożarowych 
 Posiadanie latarki, kompasu lub busoli, kątomierza, linijki i ołówka 
 Posiadanie telefonu komórkowego z nawigacją GPS 

umożliwiającego robienie zdjęć 
 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią 

koronawirusa 
 

Odpowiedzialność za ewentualne szkody, wyrządzone przez 
uczestników, ponoszą uczestnicy i osoby zgłaszające. 
Kierownictwo Rajdu nie przyjmuje na siebie żadnej 
odpowiedzialności za wypadki wynikłe w czasie trwania Rajdu, 
zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 


