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R e g u l a m i n

1. Organizatorzy:
Oddział PTTK w Końskich 
Klub Turystyki Aktywnej PTTK „PASAT”
 przy współpracy z:
 - Urzędem Miasta i Gminy w Końskich.

2. Cele rajdu:
- uczczenie 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Koneckiej,
- propagowanie turystyki pieszej jako formy zdrowego i aktywnego 
wypoczynku,
- popularyzacja odznak turystyki pieszej oraz odznak regionalnych,
- włączenie się w ogólnopolską akcję „Kolej na PTTK ” 
- podtrzymanie 25-letniej tradycji współpracy z O/PTTK w Żarnowie.

3. Trasa rajdu:
Uczestnicy będą mieli do pokonania ok. 14 km trasę wokół Końskich. Dokładny
opis trasy otrzyma każdy uczestnik w dniu rajdu podczas indywidualnej 
weryfikacji. 

4. Program: 
 9:00 - 10:00 – indywidualna weryfikacja uczestników pod wiatą           

Green Velo  w Ogródku Jordanowskim w Końskich, ul. Partyzantów.
Nie przewiduje się wspólnego startu i uroczystego zakończenia. Każdy 
uczestnik samodzielnie wychodzi na trasę rajdu i indywidualnie 
spaceruje do mety,

 12:00 – otwarcie mety rajdu: indywidualny odbiór certyfikatów, udział 
w losowaniu upominków, 

 14:00 - zakończenie rajdu.

5. Warunki uczestnictwa:
Rajd jest ogólnodostępną indywidualną imprezą turystyczną. Uczestnikami Rajdu
mogą  być  osoby,  które  ukończyły  18  lat  oraz  osoby  niepełnoletnie,
pod warunkiem sprawowania nad nimi opieki przez prawnego opiekuna. Z uwagi
na sytuację epidemiczną w kraju, możliwe są zmiany w regulaminie, w tym zmiana
terminu  rajdu  lub  jego  odwołanie.  Stosowne  komunikaty  pojawią  na  stronie
www.pttkkonskie.pl. 

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie  do dnia 03.11.2021 r.  zgłoszenia wraz
z wpłatą wpisowego na konto bankowe w kwocie: 18 zł (dzieci i członkowie PTTK - 15 zł).

Oddział PTTK w Końskich, nr konta 28 1240 5006 1111 0000 5555 8686 
www.pttkkonskie.pl, tel. 514 030 401, e-mail: biuro@pttkkonskie.pl

6. Świadczenia dla zgłoszonych w terminie:
 certyfikat udziału,
 pamiątkowy znaczek rajdowy,
 upominki w drodze losowania,
 „słodka niespodzianka”
 okolicznościowa pieczątka,
 punkty na OTP i odznakę „Turysta Ziemi Koneckiej”.

7. Obowiązki uczestników:
 przestrzeganie zasad ruchu drogowego, przepisów ppoż. i ochrony 

przyrody,
 posiadanie ubioru dostosowanego do warunków atmosferycznych,
 stosowanie się do obowiązujących przepisów w związku ze stanem 

epidemii,
 stosowanie się do poleceń organizatorów.

8. Postanowienia końcowe:
W  razie  wyjątkowo  uciążliwych  warunków  atmosferycznych  program
wydarzenia  może  ulec  zmianie.  Uczestnicy  rajdu  w  rozumieniu  RODO,
wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  zawartych
w zgłoszeniu  na  czas realizacji  imprezy,  biorą  udział  w imprezie  na  własną
odpowiedzialność,  ubezpieczają się we własnym zakresie i  nie będą wnosić
żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia  zdarzeń
losowych.  Interpretacja  niniejszego  regulaminu  należy  wyłącznie
do organizatorów i jest ostateczna.

http://www.pttkkonskie.pl/


ZDOBYWAJ ODZNAKĘ!! 

Żyj aktywnie i zdrowo, 
Wędruj z nami!!! 
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