
         Regulamin XXIII Zimowego Marszu na 25 km
5 lutego 2022 r.

1. Cel imprezy:
ü popularyzacja turystyki pieszej jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku
ü poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Koneckiej
ü sprawdzenie się w długodystansowej wędrówce w warunkach zimowych
ü dbanie o kondycję fizyczną i psychiczną poprzez indywidualny ruch na świeżym

powietrzu, zgodnie z zaleceniami służb do walki z koronawirusem 
ü promocja hasła Zarządu Głównego „Kolej na PTTK”.

2. Organizatorzy:
ü Oddział PTTK w Końskich
ü Klub Turystyki Aktywnej PTTK „PASAT” w Końskich.

3. Przebieg imprezy:
Start  :   

Sobota,  5  lutego  2022  r.  w  godz.  8.30  –  9.30  indywidualna  weryfikacja
uczestników  przy  nowej  siedzibie  Biura  PTTK  w  Końskich,  skrzyżowanie
ul. Partyzantów i Sportowej (byłe Gimnazjum nr 2, możliwość zaparkowania
samochodu). Nie przewiduje się wspólnego startu i uroczystego zakończenia. 

Trasa: 
Końskie – Brody – „Skałki Piekło” – Piła – Końskie, ok. 25 km, pokonywana 
jest indywidualnie przez uczestników, przebiega według opisu, szlakami 
turystycznymi oraz trasą oznakowaną przez organizatorów.  Mapka z trasą i jej 
opisem zostanie przesłana drogą mailową uczestnikom do wydrukowania lub 
otrzymają ją przy weryfikacji. W zależności od warunków atmosferycznych 
zaplanowane jest ognisko turystyczne na trasie (prowiant we własnym zakresie).

Meta:
Parking przy Biurze PTTK w Końskich, czynna w godz.14:00-16:00. Na mecie
każdy  uczestnik  zobowiązany  jest  zgłosić  się  do  biura  imprezy,  gdzie
indywidualnie odbiera świadczenia oraz uczestniczy w  losowaniu upominków.

4. Uczestnictwo:
 XXIII  Zimowy Marsz  na  25  km jest  ogólnodostępną  indywidualną  imprezą

turystyczno-rekreacyjną. Pokonanie trasy w warunkach zimowych wymaga od
uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem imprezy może
być  każda  osoba,  która  ukończyła  18  lat  i  posiada  dobry  stan  zdrowia.
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie w terminie zgłoszenia wraz z wpłatą
wpisowego.  Dokonanie  wpłaty  jest  równoznaczne  z  przyjęciem  do  grona
uczestników.  Z uwagi  na sytuację epidemiczną w kraju,  możliwe są zmiany
w regulaminie. Stosowne komunikaty będą na stronie www.pttkkonskie.pl. 

 5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia tylko drogą elektroniczną przyjmowane będą do dnia 27.01.2022 r.
przez  stronę  internetową  Oddziału  PTTK  w  Końskich:  www.pttkkonskie.pl,
tel.  514  030  401, e-mail:  biuro@pttkkonskie.pl.  Wpisowe  na  marsz  wynosi
50 zł  (członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką – 45 zł) przyjmowane
będzie wyłącznie na konto bankowe Oddziału PTTK w Końskich. 

Numer konta: 28 1240 5006 1111 0000 5555 8686

6. Świadczenia organizatorów:
ü medal za pokonanie dystansu
ü certyfikat udziału w marszu
ü numer startowy
ü pamiątkowy znaczek
ü okolicznościowa pieczątka
ü słodki poczęstunek na mecie
ü punkty do OTP oraz odznaki krajoznawczej „Turysta Ziemi Koneckiej”
ü udział w losowaniu upominków
ü ubezpieczenie.

7. Obowiązki uczestników:
Posiadanie odpowiedniego ubioru,  ekwipunku i prowiantu,  przestrzeganie
przepisów p. poż., ochrony przyrody i ruchu drogowego. Stosowanie się do
postanowień  organizatorów  oraz  obowiązujących  przepisów  związanych
ze stanem epidemii.

8. Postanowienia końcowe:
Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce, a uzyskany na mecie czas
ma  znaczenie  honorowe.  W  razie  wyjątkowo  uciążliwych  warunków
atmosferycznych start  może być opóźniony, trasa częściowo zmieniona lub
przeprowadzenie  marszu  w  innym  terminie.  W  przypadku rezygnacji
z  wędrówki  uczestnicy  zapewniają  sobie  powrót  we  własnym  zakresie.
Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  ewentualne  zaistnienie
zdarzeń  losowych  podczas  marszu.  Uczestnicy  biorą  w  nim  udział  na
własną  odpowiedzialność  oraz  w rozumieniu  RODO wyrażają  zgodę  na
przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na czas
realizacji  imprezy. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie
do organizatorów.    

Do zobaczenia na trasie!!!
Organizatorzy 

http://www.pttkkonskie.pl/
mailto:biuro@pttkkonskie.pl


KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH
ORGANIZOWANYCH W ODDZIALE PTTK W KOŃSKICH W 2022 r.

Lp Termin Nazwa imprezy
Miejsce

przeprowadzenia
Organizatorzy

1
15 stycznia

sobota 
XXXV Rajd Zimowy Okolice Końskich

O/PTTK KTA  PTTK
„PASAT” Komitet

Organizacyjny 

2
5 lutego
sobota 

XXIII Zimowy Marsz
  na 25 km

Ziemia Konecka
O/PTTK KTA  PTTK

„PASAT” Komitet
Organizacyjny 

3
5 marca
sobota 

XLVII Rajd Bab Okolice Końskich
O/PTTK KTA  PTTK

„PASAT” Komitet
Organizacyjny 

4
3 maja 
 wtorek

III Spacer Historyczny   Miasto Końskie
O/PTTK KTA  PTTK

„PASAT” Komitet
Organizacyjny 

5
7/8  maja

sobota – niedziela
XXV Rajd Pieszy
„Nocna Majówka”

Okolice Końskich
O/PTTK KTA  PTTK

„PASAT” Komitet
Organizacyjny 

6
28 maja 
sobota

XVII Cross Maraton
„Przez Piekło do
Nieba” 42,195m

Niebo k. Końskich
O/PTTK KTA  PTTK

„PASAT” Komitet
Organizacyjny 

7
11 czerwca

sobota 

 XXX Konecki
Maraton Pieszy

na 50 km

Ziemia Świętokrzyska
Zak. Sielpia

O/PTTK KTA  PTTK
„PASAT” Komitet

Organizacyjny 

8
26 - 27 sierpnia
piątek – sobota 

XXI Supermaraton
Pieszy na 100 km
„Konecka Setka”

Ziemia Świętokrzyska
Zak. Sielpia

O/PTTK KTA  PTTK
„PASAT” Komitet

Organizacyjny 

9
3  września 

sobota 
XXIX Konecki
Rajd Rowerowy

Ziemia Świętokrzyska
Zak. Sielpia

O/PTTK KTA  PTTK
„PASAT” Komitet

Organizacyjny 

10
10 września

sobota 
XXII Marsz po Medal 

Ziemia Konecka
Zak. Sielpia

O/PTTK KTA PTTK
„PASAT” Komitet

Organizacyjny 

11
5 listopada –

sobota
XXVI Rajd

Niepodległości
Ziemia Konecka

Zak. Końskie
O/PTTK w Końskich

KTA PTTK „PASAT” 

                                                       ADRES KONTAKTOWY
                          Oddział PTTK w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1
                  tel. 514 030 401, www.pttkkonskie.pl; e-mail: biuro@pttkkonskie.pl

ODDZIAŁ PTTK W KOŃSKICH
Klub Turystyki Aktywnej  PTTK „PASAT”

XXIII 
ZIMOWY MARSZ

na 25 km

REGULAMIN

Końskie, 5 lutego 2022 r.
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