
III RAJD BORYSA 
 

Regulamin 

 
 

 

1.  Cel rajdu : 
 

 Wspólne świętowanie drugich urodzin Borysa  

 Integracja braci turystycznej 

 Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia 
 
 

2.  Organizator: 
 

Turystyczna rodzinka Pasków wraz z przyjaciółmi  

przy współpracy z  Miejsko-Gminnym Domem Kultury  

w Końskich 
 

3.  Termin i miejsce imprezy: 
 

Zbiórka uczestników w dniu 25.01.2020r. (sobota) o godz. 9.30
 
przy 

fontannie w Parku Miejskim im. Małachowskich w Końskich. Wspólne 

zdjęcie na tle Glorietty i wyjście na spacer w okolicach Końskich                      

o długości ok. 12 km. Zakończenie rajdu  w  Miejsko-Gminnym Domu 

Kultury („Egipcjanka”) w Końskich  ul. Mieszka I 3.   
 

 

4.  Uczestnictwo: 
 

III Rajd Borysa jest koleżeńską imprezą turystyczno-rekreacyjną, której 

głównym elementem jest piesza wędrówka. Uczestnikiem imprezy może być 

każda pełnoletnia osoba, która posiada dobry stan zdrowia. Mile widziana 

jest również młodzież i dzieci, ale pod warunkiem sprawowania nad nimi 

opieki przez prawnych opiekunów.  

 
 

5.  Zgłoszenia 
 

Zgłoszenia udziału w rajdzie do 21.01.2020 r (wtorek) przyjmują osobiście 

lub telefonicznie:  
 

-  Wojciech Pasek   nr tel. 665 120 308  

-  Małgorzata Pasek   nr tel. 602 339 722  
          

 

Zgłoszenia możliwe także w późniejszym terminie, również na starcie 

imprezy, lecz bez gwarancji  otrzymania wszystkich świadczeń. 

 

6.  Wpisowe 
 

Ustala się wpisowe na pokrycie części kosztów organizacyjnych, płatne przy 

zgłoszeniu w wysokości: 

Osoby pełnoletnie - 15,00 zł    

Dzieci i młodzież  - 10,00 zł    

Rówieśnicy jubilata urodzeni w 2018 roku oraz osoby urodzone w innych 

latach w dniu 27 stycznia biorą udział w imprezie nieodpłatnie. 
 

 
 

7.  Świadczenia dla uczestnika rajdu: 
 

 Certyfikat uczestnictwa  

 Okolicznościowy znaczek rajdowy 

 Opieka przewodnicka 

 Ognisko z pieczoną kiełbaską na trasie spaceru 

 Losowanie upominków 

 Gorąca kawa, herbata i „zupka chińska” na mecie 

 Nagrody w konkursie na wiersz - rymowankę dotyczącą Rajdu Borysa 

 Punkty do odznak turystyki kwalifikowanej oraz regionalnej odznaki 

krajoznawczej „Turysta Ziemi Koneckiej ” 
 

8.  Postanowienia końcowe: 
 

Impreza ma charakter koleżeński. Uczestników rajdu obowiązuje posiadanie 

dobrego humoru, odpowiedniego do pory roku ubioru i ekwipunku, przestrzeganie 

Karty Turysty oraz stosowanie się do postanowień organizatorów. Wpisowe na rajd 

nie podlega zwrotowi. W przypadku wyjątkowo uciążliwych warunków 

atmosferycznych zastrzega się możliwość zmiany programu imprezy, a nawet 

zmiany terminu jej przeprowadzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne zdarzenia losowe zaistniałe  podczas trwania rajdu. Uczestnicy biorą 

udział w imprezie na własną odpowiedzialność, ubezpieczają się we własnym 

zakresie, a w rozumieniu RODO wyrażają zgodę na udostępnienie swojego 

wizerunku na potrzeby rajdu oraz przetwarzanie swoich danych osobowych na czas 

jego realizacji. 

 

 
                                                                                                              

                                                                                                    Serdecznie zapraszamy  

                                                                                            w imieniu Jubilata 

 



Organizatorzy III Rajdu Borysa 

zapraszają na cykliczne  

imprezy turystyczno-rekreacyjne 

organizowane przez PTTK Końskie  

w 2020 roku 
 

 

Lp Termin Nazwa imprezy 
Miejsce 

przeprowadzenia 

1 
11 stycznia  

 sobota  

XXXIII 

Rajd Zimowy 
Okolice Końskich 

2 
8 lutego  

sobota  

XXI  

Zimowy Marsz na 25 km 

Ziemia Konecka 

zak. w Rogowie 

3 
7 marca  

sobota  

XLV  

Rajd Bab 
Ziemia Konecka 

4 
3 maja  

piątek 

XXX  

3 Majowe Biegi Uliczne  

  Park Miejski                   

w Końskich 

5 
9/10  maja 

sobota /niedziela 

XXIV Rajd Pieszy 

Nocna Majówka 
Ziemia Konecka 

6 
30 maja  

sobota 

XV 

Cross Maraton 

„Przez Piekło do Nieba”  

Sielpia i okolice 

7 
20-21 czerwca 

sobota-niedziela 

 XXVIII  

Konecki Maraton Pieszy  

Ziemia Świętokrzyska 

zak. w Sielpi 

9 
28-30 sierpnia 

piątek-niedziela  

XIX 

Supermaraton Pieszy na 100 km 

Konecka Setka 

Ziemia Świętokrzyska 

zak. w Sielpi 

10 
5 września  

sobota-niedziela 

XXVII  

Konecki Rajd Rowerowy 

Ziemia Świętokrzyska 

zak. w Sielpi 

11 
12 września 

 sobota  

XX  

Marsz po Medal 

Ziemia Konecka 

zak. w Sielpi 

12 
7 listopada  

sobota 

XXIV 

Rajd Niepodległości 

Ziemia Konecka 

zak. w Końskich  

 
 

 Bliższe informacje:  tel./fax  41 372 3170, www.pttk.konskie.pl  

Turystyczna rodzinka Pasków wraz z przyjaciółmi  
 

zaprasza na imprezę koleżeńską pt.   
 

III 

RAJD BORYSA 
Końskie, 25 stycznia 2020 r. 
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http://www.pttk.konskie.pl/

