
REGULAMIN AKCJI „ZDOBYWAMY SZCZYTY DLA HOSPICJUM” 
ORGANIZOWANEJ PRZEZ HOSPICJUM ŚW. OJCA PIO W PSZCZYNIE 
 
1. Akcja „Zdobywamy szczyty dla hospicjum” przeznaczona jest dla wszystkich osób 
chcących promować ideę hospicyjną poprzez piesze wędrówki i zdobywanie szczytów 
górskich. 
2. Uczestnik akcji odbywa wycieczki na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu 
zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz przestrzegania 
przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i w rejonach granic 
państwowych. 
3. Organizatorzy dopuszczają wędrówki po szlakach/trasach na całym świecie. 
4. Akcja trwa od 1 maja do 30 listopada. 
5. W celu włączenia się w akcję należy wypełnić kartę zgłoszenia – osobiście w 
siedzibie Hospicjum św. Ojca Pio (Pszczyna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1) lub pobrać 
ze strony www.hospicjumojcapio.pless.pl i przekazać do hospicjum. Następnie należy 
wpłacić wpisowe w wysokości 5 zł.  
Dzieci poniżej 15 roku życia wpisowe nie obowiązuje. 
Kartę uczestnictwa uczestnik wypełnia i podpisuje osobiście, a w wypadku dzieci 
poniżej 16 roku życia podpis składa jego rodzic/opiekun prawny.  
6. Po oddaniu poprawnie wypełnionej karty uczestnictwa oraz okazaniu dowodu 
wpłaty uczestnik akcji otrzymuje książeczkę akcji „Zdobywamy szczyty dla hospicjum”, 
naklejki i chorągiewkę promującą akcję. 
Na szlakach górskich materiały promocyjne należy umieszczać zgodnie z przepisami i 
regulaminami obowiązującymi na danym terenie lub obiekcie. 
7. Wpłatę wpisowego można dokonać w siedzibie hospicjum lub przelewem na konto:  
03 1020 2528 00000702 0015 2728 Bank PKO BP 
W tytule wpłaty koniecznie podać: „Zdobywamy szczyty dla hospicjum”. 
Kwotą zebraną z wpisowego organizator przeznacza na częściowe pokrycie kosztów 
książeczek, chorągiewek, naklejek itp. 
8. Książeczka akcji „Zdobywamy szczyty dla hospicjum” służy do zapisywania 
przebytych tras oraz sumy zebranych punktów. Każdy uczestnik akcji otrzymuje jedną 
książeczkę. 
9. W książeczce, obok każdego punktu trasy, uczestnik podaje ilość przebytych 
kilometrów (od punktu do punktu trasy) oraz wartość podejść w metrach (różnica 
wysokości) i odpowiadającą im ilość punktów. Organizatorzy ustalają następującą 
punktację: 
− zalicza się jeden punkt za każdy przebyty kilometr oraz 1 punkt za każde 100 
metrów podejścia, 
− nie zalicza się punktów zdobytych na tych samych trasach w ciągu danego roku. 
Do wyliczenia punktów za trasę w polskich górach można posłużyć się regulaminem 
Górskiej Odznaki Turystycznej − GOT PTTK. 

http://www.hospicjumojcapio.pless.pl/


10. Potwierdzeniem przebycia trasy mogą być pieczątki ze schronisk lub 
dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej przesłana na adres: 
pio@hospicjumojcapio.pless.pl. 
11. Dostarczając zdjęcia uczestnicy akcji (lub opiekunowie faktyczni dzieci poniżej 16 
roku życia) wyrażają zgodę na wykorzystanie ich na stronach internetowych, w prasie 
i innych mediach, na koncertach, festiwalach, itp. 
12. W każdym roku na zakończenie akcji Jury, powołane przez organizatora, wyłoni 
laureatów akcji w danym roku, którzy zdobyli odpowiednią ilość punktów. 
13. Ustala się trzy odznaki dla laureatów akcji „Zdobywamy szczyty dla Hospicjum” – 
złotą, srebrną i brązową oraz  wyróżnienia. 
14. Poszczególne odznaki wymagają zdobycia następującej ilości punktów: 
− wyróżnienie: 50 punktów, 
− odznaka brązowa - 150 punktów, 
− odznaka srebrna - 300 punktów, 
− odznaka złota - 600 punktów. 
15. Uczestnicy dostarczą dokumentację z wypraw wraz z książeczkami w terminie do 
12 grudnia br. 
16. Werdykt Jury jest niepodważalny; zostanie ogłoszony na stronie internetowej 
hospicjum. 
17. Uroczyste rozdanie odznak nastąpi w styczniu lub lutym podczas corocznego 
koncertu świąteczno-noworocznego na rzecz hospicjum. Dodatkowe informacje 
znajdują się na stronie www.hospicjumojcapio.pless.pl  oraz w siedzibie hospicjum 
(Pszczyna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1) i pod nr tel. 32 7386262, 601243415. 
 


