
Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. 
Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza 

Szklarska Poręba, 20-22.09.2019 

 

 

KOMUNIKAT TECHNICZNY 

dla Uczestników 

Biuro (baza) Przejścia - Szałas Żywiecki, dolna stacja wyciągu na Szrenicę, ul.            
Urocza 4, Szklarska Poręba. 

https://przejsciekotliny.org/new/news/2019/baza-i-biuro/ 

 

https://przejsciekotliny.org/new/news/2019/baza-i-biuro/


1. Program (wszystko ma miejsce przy dolnej stacji wyciągu krzesełkowego na          
Szrenicę w Szklarskiej Porębie - chyba że jest napisane inaczej): 

● Rejestracja w biurze imprezy – 19.09. od godziny 18:00 do 21:00 oraz            
20.09 od godziny 8:00 do 11:30 

● Odprawa przedstartowa – 20.09. godzina 11:30 
● Start – 20.09. godzina 12:00 
● Meta (limit czasu) – 22.09. godzina 12:00 
● Pełny program - https://przejsciekotliny.org/new/program-2019/ 

2. Wymagania: 
● rejestracja w biurze imprezy – kontrola obowiązkowego wyposażenia        

(źródło światła wraz z bateriami, apteczka zgodna z regulaminem,         
odblask lub czerwone światło zamontowane z tyłu oraz sprawny telefon          
komórkowy); 

● podpisanie na miejscu lub dostarczenie podpisanego (zalecane)       
oświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia próby /        
świadomości ryzyka i niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia oraz         
akceptacji regulaminu, RODO -     
https://przejsciekotliny.org/new/2018/oswiadczenie-uczestnika/ ; 

● dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych Uczestników w trakcie trwania          
imprezy; 

● dbanie o środowiska naturalne, zgodnie z zasadą żeby pozostawić góry          
w takim stanie w jakim w nie wchodzimy; 

● obowiązek posiadania numeru startowego w widocznym miejscu (na        
wierzchu) przez cały czas trwania imprezy (tylko numer startowy         
pozwala skorzystać ze świadczeń zapewnianych przez Organizatora na        
trasie Przejścia); 

● obowiązek poinformowania Organizatorów o ewentualnej rezygnacji na       
numer telefonu 690 980 855 , najlepiej przez SMS (można już sobie            
wklepać ten numer w komórki, żeby nie zapomnieć); nie zastosowanie          
się do tego przepisu może wiązać się z obciążeniem uczestnika          
kosztami akcji poszukiwawczej!!! 

● wszelkie ważne numery telefonu będą widoczne także na mapach oraz          
numerach startowych; 

● stosowanie się do Przepisów Ruchu Drogowego podczas       
przekraczania dróg 

3. Świadczenia: 
● pamiątkowa koszulka oraz mapa Przejścia na starcie; 
● informacje o ewentualnych zmianach udzielane najpóźniej na odprawie        

przed startem; 
● zabezpieczenie medyczne na cały czas trwania imprezy (GOPR); 
● ubezpieczenie od NNW na czas trwania imprezy; 

https://przejsciekotliny.org/new/program-2019/
https://przejsciekotliny.org/new/2018/oswiadczenie-uczestnika/


● niektóre Punkty Kontrolne na trasie wyposażone w wodę (bez         
możliwości nalewania do własnych pojemników. Zgodnie w modą        
na ekologię - zalecamy (ale nie wymagamy) wziąć ze sobą własny           
kubek, na punktach nie będzie kubków jednorazowych. Lista        
Punktów Kontrolnych wraz z informacją gdzie będzie dostępna woda: 

PK1. Przełęcz Karkonoska - brak wody 
PK2. Przełęcz Okraj - woda 
PK3. Wołek - brak wody 
PK4. Różanka - brak wody 
PK5. Przełęcz Komarnicka - woda 
PK6. Okole - brak wody 
PK7. Góra Szybowcowa - woda 
PK8. Perła Zachodu - brak wody 
PK9. Goduszyn - woda 
PK10. Wojcieszyce - brak wody 
PK11. Górzyniec - woda 
PK12. Wysoki Kamień - brak wody 
PK13. Jakuszyce - woda 

Również w Punkcie Żywieniowym w Parku Zielona Dolina w Janowicach          
Wielkich będzie dostępna woda. 

 
● Punkt Żywieniowy w Janowicach Wielkich, Park Zielona Dolina z         

dostępem do ciepłego posiłku od godziny 20:00 20 września do godziny           
10:00 21 września 

● transport do bazy imprezy z wyznaczonych przez Organizatora        
Punktów Transportowych (UWAGA!!! Istnieje możliwość wysiadania po       
drodze, ale tylko na trasie dojazdu od Punktu Transportowego do          
mety!! Proszę liczyć się z możliwym czasem oczekiwania wynoszącym         
nawet 90 minut!!!) 

● dla wszystkich, którzy ukończą – certyfikaty ukończenia 
● depozyt w biurze (Szałas Żywiecki) 

 
 
I na koniec, jako że Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej nosi imię Daniela            
Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza zachęcamy do poznania historii chłopaków -          
na naszej stronie wystarczy otworzyć menu “Daniel i Mateusz”. 
 


