
Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im.
Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza

Szklarska Poręba, 17-19.09.2021

KOMUNIKAT TECHNICZNY dla Uczestników Połowy

Ideą Przejścia jest samodzielne pokonanie trasy, nie korzystając z żadnych środków
transportu, niosąc potrzebny sprzęt i żywność na własnych plecach. Poznawanie gór i

podziwianie ich w trakcie marszu. Testowanie swoich granic wytrzymałości i odporności
psychicznej. Praca z papierową mapą i orientacja w terenie. Brak rywalizacji i chęć poznania

nowych ludzi oraz wspólna wędrówka i pomoc innym w razie potrzeby.

Biuro (baza) Przejścia - dolna stacja wyciągu na Szrenicę, Ski Arena Szrenica, ul. Urocza 4, Szklarska Poręba.

Baza i biuro

Biuro i depozyt w Szklarskiej Porębie – Szałas Żywiecki na piętrze

Odbiór pakietów startowych w Szklarskiej Porębie (oraz sprawdzania obowiązkowego wyposażenia :-)) – kolor
czerwony Przy dolnej stacji wyciągu krzesełkowego na Szrenicę w Szklarskiej Porębie:

● Odbiór pakietu startowego w strefie odbioru pakietów (czerwony kolor na zdjęciu powyżej) – 17.09. od
godziny 18:00 do 21:00 oraz 18.09 od godziny 7:30 do 9:00 (pamiętajcie o obowiązkowym wyposażeniu i
oświadczeniu);

START POŁOWY PRZEJŚCIA na Łysej Górze w Dziwiszowie 97A

1. Odbiór pakietu startowego w strefie biura na Łysej Górze (żółty kolor na zdjęciu poniżej) – 18.09. od
godziny 10:00 do 11:30;

2. Odprawa przedstartowa – w strefie startu (kolor czerwony na zdjęciu powyżej);

https://przejsciekotliny.org/new/news/2019/baza-i-biuro/
https://przejsciekotliny.org/2019/06/28/baza-i-biuro/
https://przejsciekotliny.org/2021/09/05/obowiazkowe-wyposazenie-6/
https://przejsciekotliny.org/2021/09/02/karta-zdrowia-oswiadczenie/
https://www.google.pl/maps/dir//Stadnina+Awista/@50.9597813,15.8067737,585m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x470f1fcbcad75c33:0x7d786c6d6509a484!2m2!1d15.8069025!2d50.9602374


3. Start – strefa startu (kolor czerwony na zdjęciu poniżej);

● Odprawa przedstartowa – od 11:30 do 12:00
● Pełny program wraz z rozpiską godzinową

● UWAGA! Proszę nie zostawiać aut na parkingach pod Łysą Górą. Miejsce jest odludne,
niepilnowane i nieoświetlone. Zdarzały się kradzieże. Nie bierzemy żadnej
odpowiedzialności za pozostawione samochody!

Instrukcja Anty-COVID (bardzo ważne):
1. STREFA ODBIORU PAKIETÓW:

1.1. do strefy wchodzą tylko Uczestnicy;
1.2. obowiązuje jedna kolejka i ruch jednokierunkowy – wejście z jednej strony strefy, wyjście z

drugiej strony strefy;
1.3. maksymalna ilość osób w strefie to 150;
1.4. w strefie wszyscy muszą mieć zakryte usta i nos (maseczką)
1.5. w strefie obowiązują zasady dystansu społecznego – 1,5 m odstępu między osobami.
1.6. kontrola obowiązkowego wyposażenia (trzeba mieć ze sobą całe wyposażenie przy odbiorze

pakietu!);
1.7. dostarczenie wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego oświadczenia o braku

przeciwwskazań do podjęcia próby / świadomości ryzyka i niebezpieczeństwa dla
zdrowia i życia oraz akceptacji regulaminu, RODO oraz Karty Zdrowia – Karta zdrowia i
oświadczenie;

1.8. po odebraniu pakietu startowego polecamy jak najszybsze opuszczenie strefy odbioru
pakietów.

2. STREFA PUNKTÓW KONTROLNYCH:

https://przejsciekotliny.org/program/
https://przejsciekotliny.org/new/news/2020/obowiazkowe-wyposazenie-5/
https://przejsciekotliny.org/2021/09/02/karta-zdrowia-oswiadczenie/
https://przejsciekotliny.org/2021/09/02/karta-zdrowia-oswiadczenie/


2.1. na Punktach Kontrolnych Uczestnicy muszą mieć zakryte usta i nos (maseczką);
2.2. na Punktach obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (1,5 m);
2.3. na Punktach Kontrolny obowiązuje zakaz odpoczynku i gromadzenia się. Sugerujemy

odpoczynek w oddaleniu od Punktu Kontrolnego z zachowaniem zasad dystansu społecznego
(minimum 1,5 m między osobami).

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania Uczestników przed Punktem Kontrolnym,
jeśli znajdować się będzie w nim zbyt duża liczba osób.

3. Zmiany na trasie:
W tym roku trasa zmieni się w stosunku do lat ubiegłych. Są to małe zmiany, spowodowane zmianą własności gruntów
(i brakiem zezwolenia na przemarsz Uczestników Przejścia) lub remontami/pracami leśnymi na niektórych odcinkach:

3.1. Odcinek od Punktu Kontrolnego 9 w Goduszynie do Komorzycy – droga prowadząca prosto
przez łąki

2.2 Lokalizacja Punktu Kontrolnego 13 w Jakuszycach – punkt przesunięty do Gościńca Leśniczówka:

4. Zasady na
trasie (skrót – pełna
wersja w regulaminie):

4.1. Pamiętajcie, priorytetem jest bezpieczeństwo (własne i innych Uczestników) – zarówno na
szlakach, jak i na odcinkach prowadzących po drogach z ruchem samochodowym (na których
zachowajcie szczególną ostrożność).

https://przejsciekotliny.org/new/regulamin/


4.2. BARDZO WAŻNE jest poinformowanie nas o rezygnacji – numer 690 980 855, najlepiej
poprzez SMS, podając swój numer startowy, miejsce rezygnacji i ewentualną chęć skorzystania
z transportu (z Punktów Transportowych do bazy w Szklarskiej Porębie). Uwaga! Osoby, które
zejdą z trasy nie informując nas o tym zostaną obciążone kosztami akcji poszukiwawczej
prowadzonej przez GOPR!

4.3. Dbajmy o środowisko – starajmy się zostawić góry w takim samych stanie w jakim je
zastaliśmy (niestety coraz częściej zdarza się  śmiecenie na trasie).

4.4. Przypnijcie numer startowy w widocznym miejscu na plecaku (w pakiecie będą opaski
zaciskowe).

4.5. Wszystkie ważne numery telefonów będą wydrukowane na numerze startowym oraz na mapie
– numer alarmowy, numer do zgłaszania rezygnacji. Polecam również dla własnego
bezpieczeństwa zainstalować aplikację Ratunek.

4.6. Tradycyjnie, zgodnie z ideą Przejścia na Punktach Kontrolnych nie będzie jedzenia (woda
będzie dostępna bez ograniczeń na niektórych punktach).

4.7. Trasa nie jest oznaczona w terenie – w większości prowadzi szlakami turystycznymi PTTK, w
niewielkim procencie po nieoznakowanych ścieżkach leśnych i drogach polnych.

5. Świadczenia:
5.1. pamiątkowa koszulka oraz mapa Przejścia na starcie;
5.2. informacje o ewentualnych zmianach udzielane najpóźniej na odprawie przed startem;
5.3. zabezpieczenie medyczne na cały czas trwania imprezy (specjalny zespół GOPR);
5.4. ubezpieczenie od NNW na czas trwania imprezy;
5.5. niektóre Punkty Kontrolne na trasie wyposażone w wodę. Zgodnie w modą na ekologię -

zalecamy wziąć ze sobą własny kubek lub inny pojemnik, na punktach nie będzie kubków
jednorazowych. Lista Punktów Kontrolnych wraz z informacją gdzie będzie dostępna woda:

5.5.1. Okole - brak wody
5.5.2. Góra Szybowcowa - woda
5.5.3. Perła Zachodu - brak wody
5.5.4. Goduszyn - woda
5.5.5. Wojcieszyce - brak wody
5.5.6. Górzyniec - woda
5.5.7. Wysoki Kamień - brak wody
5.5.8. Jakuszyce - woda
5.5.9. Również w Punkcie Żywieniowym w Parku Zielona Dolina w Janowicach Wielkich

będzie dostępna woda.

5.6. transport dla osób rezygnujących 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!!!);

5.7. depozyt w biurze;

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”.

Jeżeli jakieś sprawy pozostały niejasne – zapraszam na stronę FAQ – pytania i odpowiedzi.

https://przejsciekotliny.org/2018/09/10/aplikacja-ratunek-2/
https://przejsciekotliny.org/2021/05/25/faq-pytania-i-odpowiedzi/

