
XXIII RAJD PIESZY 

„NOCNA MAJÓWKA” 

 

R e g u l a m i n  

 

1. Cel rajdu: 
 

 popularyzacja walorów krajoznawczych Ziemi Koneckiej 

 propagowanie turystyki pieszej jako najprostszej formy aktywnego 

wypoczynku 

 sprawdzenie się w nocnej długodystansowej wędrówce 

 włączenie się w obchody Roku Młodych w PTTK pod hasłem „Z PTTK 

wspólnym szlakiem.”  

 

2. Organizatorzy: 
 

 Oddział PTTK w Końskich 

 Klub Turystyki Aktywnej PTTK „PASAT” w Końskich 

 

3. Termin, trasa i sposób przeprowadzenia imprezy: 
 

Zbiórka: w dniu 11.05.2019 r. (sobota) o godz. 21.00 przy Biurze PTTK 

w Końskich, ul. Partyzantów 1. Na starcie przy weryfikacji, każdy uczestnik 

otrzymuje mapkę z opisem trasy i rozpoczyna ok. godz. 21.30 indywidualną 

wędrówkę. 

 

Trasa: Końskie – Izabelów – pomnik przyrody „Skałki Piekło”– Niebo – Końskie 

(ok. 20 km). Trasa głównie przebiega znakowanymi szlakami pieszymi koloru 

żółtego, czerwonego i niebieskiego. Po dojściu do ogniska (miejsce biwakowe 

przy sklepie w Niebie), w godz. 24:00-02:00 odbędzie się uroczyste zakończenie 

rajdu z losowaniem upominków. Następnie uczestnicy kontynuują wędrówkę do 

Końskich drogą asfaltową. 

 

4. Uczestnictwo: 
 

Rajd „Nocna Majówka” jest ogólnodostępną imprezą turystyczno - rekreacyjną. 

Trasa marszu w warunkach nocnych wymaga od uczestników dobrej zaprawy             

w turystyce pieszej. Uczestnikami imprezy mogą być osoby, które ukończyły         

18 lat i posiadają dobry stan zdrowia oraz zorganizowane grupy szkolne pod 

opieką nauczycieli. W drodze wyjątku do udziału w rajdzie mogą być 

dopuszczone osoby niepełnoletnie, pod warunkiem złożenia przez ich prawnego 

opiekuna pisemnego oświadczenia w Biurze PTTK oraz sprawowania przez niego 

opieki nad nieletnim podczas trwania całej imprezy.  

5. Zgłoszenia: 
 

Zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 15,00 zł (młodzież szkolna oraz 

członkowie PTTK z opłaconą aktualną składką – 12,00 zł) przyjmowane będą do 

dnia 07.05.2019 r. pod adresem: 

 

Oddział PTTK w Końskich,  

26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1, 

tel./fax: 41 372 31 70, kom. 514 030 401 

e-mail: biuro@pttkkonskie.pl 
      Organizatorzy przyjmują zgłoszenia w terminie późniejszym, również na starcie             

imprezy, ale wówczas nie gwarantują otrzymania wszystkich świadczeń. 
 

6. Świadczenia organizatorów: 
 

 certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich 

 okolicznościowy znaczek rajdowy 

 obsługa przewodnicka 

 upominki dla uczestników w drodze losowania 

 ognisko z pieczoną kiełbaską i herbatą 

 punkty do odznak turystyki kwalifikowanej oraz regionalnej  

odznaki krajoznawczej „Turysta Ziemi Koneckiej” 

 pieczątka okolicznościowa 

 

 

7. Postanowienia końcowe: 
 

Uczestników obowiązuje posiadanie odpowiedniego ubioru, latarek i ekwipunku, 

przestrzeganie Karty Turysty, przepisów ruchu drogowego, przeciwpożarowych      

i ochrony przyrody oraz stosowanie się do postanowień organizatorów. Rajd 

odbędzie się bez względu na pogodę, a wpisowe nie podlega zwrotowi.  

W przypadku wprowadzenia czasowego zakazu wstępu do lasu impreza 

zostanie odwołana. Stosowny komunikat zostanie zamieszczony na naszej 

stronie internetowej: www.pttkkonskie.pl. 
W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych rozpoczęcie imprezy 

może być opóźnione, a trasa częściowo zmieniona. Uczestnicy rajdu biorą w nim 

udział na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie oraz    

w rozumieniu RODO wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu na czas realizacji imprezy. Interpretacja regulaminu należy 

do organizatorów i jest ostateczna. 

 
                       Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie. 

Komitet Organizacyjny



KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH 

ORGANIZOWANYCH W ODDZIALE PTTK W KOŃSKICH W 2019 r. 

 

Lp Termin Nazwa imprezy 
Miejsce 

przeprowadzenia 
Organizatorzy 

1 
13 stycznia – 

sobota  
XXXII Rajd Zimowy Okolice Końskich 

O/PTTK KTA  PTTK 

„PASAT” Komitet 

Organizacyjny  

2 9 lutego – sobota  
XX Zimowy Marsz 

  na 25 km 

Ziemia Konecka 

Zak. Końskie 

O/PTTK KTA  PTTK 

„PASAT” Komitet 

Organizacyjny  

3 9 marca – sobota  XLIV Rajd Bab Ziemia Konecka 

O/PTTK KTA  PTTK 

„PASAT” Komitet 

Organizacyjny  

4 3 maja –  piątek 
XXIX Biegi Uliczne  

z ok. Konstytucji 3 Maja 

  Park Miejski                   

w Końskich 

O/PTTK KTA  PTTK 

„PASAT” Komitet 

Organizacyjny  

5 
11 – 12  maja 

sobota – niedziela 

XXIII Rajd Pieszy 

„Nocna Majówka” 
Ziemia Konecka 

O/PTTK KTA  PTTK 

„PASAT” Komitet 

Organizacyjny  

6 
18 maja  

sobota 

XIV Cross Maraton 

„Przez Piekło do Nieba” 

42,195m 

 

Okolice Sielpi 

O/PTTK KTA  PTTK 

„PASAT” Komitet 

Organizacyjny  

7 
29 – 30 czerwca 

sobota – niedziela 

 XXVII Konecki 

Maraton Pieszy             

na 50 km 

Ziemia Świętokrzyska 

Zak. Sielpia 

O/PTTK KTA  PTTK 

„PASAT” Komitet 

Organizacyjny  

8 
30 sierp.-1 wrześ. 

piątek – niedziela  

XVIII Supermaraton 

Pieszy na 100 km 

„Konecka Setka” 

Ziemia Świętokrzyska 

Zak. Sielpia 

O/PTTK KTA  PTTK 

„PASAT” Komitet 

Organizacyjny  

9 
7 – 8  września  

sobota – niedziela 

XXVI Konecki 

Rajd Rowerowy 

Ziemia Świętokrzyska 

Zak. Sielpia 

O/PTTK KTA  PTTK 

„PASAT” Komitet 

Organizacyjny  

10 
14 września – 

sobota  

XIX Marsz po Medal 

  

Ziemia Konecka 

Zak. Sielpia 

O/PTTK KTA  PTTK 

„PASAT” Komitet 

Organizacyjny  

11 
9 listopada – 

sobota 

XXIII Rajd 

Niepodległości 

Ziemia Konecka 

Zak. Końskie 

O/PTTK w Końskich 

O/PTTK w Żarnowie 

 

 

ADRES KONTAKTOWY 

Oddział PTTK w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1 

tel./fax 41 372 31 70, www.pttkkonskie.pl; e-mail: biuro@pttkkonskie.pl 
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze 

Oddział w Końskich 

 

 
 

 

 
 

 XXIII 

 Rajd Pieszy 

 NOCNA MAJÓWKA 

 
REGULAMIN 

 

http://www.pttkkonskie.pl/

