Starostwo Powiatowe w Końskich
Oddział PTTK w Końskich
TWRP „Wszechnica Konecka”

II RAJD ROWEROWY
Z ORSZAKIEM KRÓLA

KAZIMIERZA WIELKIEGO

REGULAMIN

Stadnicka Wola – Lipa – Fałków - Maleniec, 7 lipca 2018 r.

Regulamin
II RAJDU ROWEROWEGO
„Z ORSZAKIEM KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO”
organizowanego w ramach XIX Kuźnic Koneckich
7 lipca 2018 r.
1. Cel imprezy
 Poznanie walorów krajoznawczych, historii i tradycji przemysłowych ziemi koneckiej.
 Popularyzacja turystyki rowerowej.
 Przejazd rowerowy z okazji pobytu króla Kazimierza Wielkiego na ziemi koneckiej.
2. Organizatorzy
 Starostwo Powiatowe w Końskich
przy współpracy:

 TWRP Wszechnica Konecka
 Oddziału PTTK w Końskich
 Gmin powiatu koneckiego: Końskie, Ruda Maleniecka, Fałków.
3. Przebieg imprezy
Weryfikacja uczestników w dniu rajdu 07.07.2018 r., w miejscach zbiórek na 15 minut przed
planowanym wyjazdem. Przejazd grupowy, etapami na trasie orszaku królewskiego króla
Kazimierza Wielkiego o ogólnej długości ok. 43 km: Stadnicka Wola – Wincentów – Stary
Dziebałtów – Stary Sokołów – Sokołówka – Cieklińsko - Młotkowice - Lipa - Szkucin - Wola
Szkucka - Fałków - Zbójno - Kołoniec - Machory - Maleniec. Powrót z Maleńca do miejsc wyjazdu
indywidualny. Odległość do Końskich ok. 18 km.
1. 10.00 start w Stadnicka Wola parking przed Zespołem Szkół
3. 15.15 wyjazd z Lipy
Kościół
4. 16.30 wyjazd z Fałkowa
Rynek
5. 17.00 meta w Maleńcu
Zabytkowy Zakład Hutniczy
W programie m.in zwiedzanie: Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu oraz udział w
inscenizacjach historycznych.

4. Uczestnictwo

Rajd Rowerowy jest imprezą ogólnodostępną o charakterze
turystyczno-promocyjnym.
Uczestnikiem rajdu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz dzieci i młodzież szkolna
pod warunkiem sprawowania nad nią opieki przez rodzica lub nauczyciela.
Udział w rajdzie jest bezpłatny.
Zgłoszenia do udziału w rajdzie przyjmują do 02.07.2018 r:
Końskie
Oddział PTTK, ul. Partyzantów 1, tel. 41 372 31 70,
www.pttkkonskie.pl, biuro@pttkkonskie.pl
Końskie
Starostwo Powiatowe, ul. Stanisława Staszica 2,
tel. 41 260 47 16, starostwo@konecki.powiat.pl
Ruda Maleniecka Urząd Gminy, Ruda Maleniecka 99A, tel. 41 373 13 40
Fałków
Urząd Gminy, Fałków ul. Zamkowa 1a, tel. 44 787 35 36
Organizatorzy nie przyjmują zgłoszeń w terminie późniejszym.

5. Świadczenia dla uczestników
 pamiątkowy certyfikat uczestnictwa,
 okolicznościowy znaczek rajdowy,
 napoje i wyżywienie na trasie przejazdu,
 ubezpieczenie NNW dla zgłoszonych w terminie
 udział w losowaniu upominków na mecie rajdu w Maleńcu,
 punkty do odznak KOT oraz Turysta Ziemi Koneckiej,

 odcisk pieczęci pamiątkowej.
6. Obowiązki uczestników
 posiadanie sprawnych rowerów,
 posiadanie kamizelki odblaskowej oraz innych elementów odblaskowych,
 przestrzeganie Karty Turysty i przepisów ruchu drogowego,
 stosowanie się do postanowień organizatorów.
7. Postanowienia końcowe

 Trasa rajdu przebiega drogami o zróżnicowanej nawierzchni. Należy zwrócić szczególną
uwagę na ubytki w asfalcie, koleiny, wystające kamienie i korzenie, niebezpieczne
krawędzie jezdni i pobocza. Dodatkowym utrudnieniem może być duże natężenie ruchu.
 Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie biorą
odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy.
 Interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
Starostwo Powiatowe w Końskich reprezentowane przez Starostę z siedzibą
w Końskich przy ul. Stanisława Staszica 2, w celu uczestnictwa w rajdzie rowerowym.
 Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych
osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz
możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.
 Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego
Regulaminu.

Do zobaczenia na trasie orszaku królewskiego
Organizatorzy

