POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ MIEJSKI
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

II SKARŻYSKI MARATON PIESZY

„NAD KAMIENNĄ”
REGULAMIN

Skarżysko-Kamienna, 19 – 20 maja 2018 r.

I. CEL IMPREZY










Uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Uczczenie 65-lecia powstania Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej
Uczczenie 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Uczczenie 20-lecia Powiatu Skarżyskiego
poznanie walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego
poznanie piękna Powiatu Skarżyskiego
propagowanie turystyki pieszej jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku
sprawdzenie swoich możliwości w długodystansowej wędrówce.

II. ORGANIZATORZY

Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej;

Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej przy OM PTTK w Skarżysku;
przy współpracy z:

Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Urzędem Miasta i Gminy w Skarżysku-Kamiennej

Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

III. START:
Zbiórka i weryfikacja: 19.05.2018 r. Skarżysko-Kam. w Ośrodku Wypoczynkowym w Rejowie,
ul. Wioślarska 1
Start: 19.05. 2018 r. o godz. 900 z Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kam. (obok OW Rejów)
Meta: w Ośrodku Wypoczynkowym w Rejowie, ul. Wioślarska 1 czynna będzie od godz. 14:00 do 22:00.
Uroczyste zakończenie Maratonu z wręczeniem upominków odbędzie się w niedzielę 20.05.2018 r.
po śniadaniu o godz. 10.00

IV. TRASA:
Maraton Pieszy przebiega czerwonym znakowanym szlakiem turystycznym na trasie: Rejów (szlak zielony)
– Lidl (szlak czerwony) – Michałów – Marcinków – Wąchock (szlak niebieski) – Rataje – Polana
Langiewicza – Wykus (szlak zielony) – Kaczka – Mostki – Suchedniów Płn. – Rejów – 50 km . Uczestników
obowiązuje 13 godzinny limit czasu na przebycie dystansu. Dokładny opis wraz z mapką trasy otrzyma
każdy uczestnik przy weryfikacji. Ze względu na to, że część trasy od Rataj do Mostek przebiega głównie
terenami leśnymi, brak sklepów.

V. Uczestnictwo:
Skarżyski Maraton impreza non profit, prowadzona siłami wolontariatu PTTK zgodnie ze statutem PTTK na
zasadzie samorealizacji i nie będąca przedsięwzięciem komercyjnym jest ogólnodostępną indywidualną
imprezą turystyczno – wytrzymałościową. Trasa marszu wymaga od uczestników dobrej zaprawy
w turystyce pieszej. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobry stan
zdrowia. Do udziału w imprezie mogą być również dopuszczone osoby niepełnoletnie po uprzednim
złożeniu oświadczenia podpisanego przez rodzica oraz sprawowania przez niego opieki nad nieletnim
podczas trwania całej imprezy.

VI. ZGŁOSZENIA:
Wpisowe na rzecz samorealizacji imprezy wynosi 55 zł (członkowie PTTK – 50 zł. po okazaniu legitymacji
z opłaconą składką za 2018 rok), Wypełnione karty zgłoszenia wraz z wpisowym przyjmowane będą do
dnia 25.04.2018 r. w siedzibie OM PTTK pod adresem; ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kam.
w każdą środę w godz.1730 - 1900, tel. 509246615 lub e-mail: ompttkskar@op.pl
Nr konta bankowego: 62 1240 5048 1111 0010 7732 6213

Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, również na starcie imprezy, lecz wówczas nie
gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń w tym noclegu. W przypadku nie zgłoszenia się na start
wpisowe nie podlega zwrotowi.

VII. NOCLEGI:
Organizator w ramach wpisowego nie zabezpiecza noclegu w dniach 18/19 i 19/20.05.2018 r. Dla osób
zainteresowanych istnieje możliwość rezerwacji przez Biuro PTTK noclegu z pościelą i węzłem sanitarnym
w Ośrodku Wypoczynkowym w Rejowie. Koszt jednego noclegu wynosi 35 zł/os. Wymaga to odpowiedniej
adnotacji na karcie zgłoszenia oraz dokonania wpłaty, e-maila lub telefonicznej rezerwacji w Biurze PTTK
(ilość miejsc noclegowych ograniczona).

VIII. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
Wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia w terminie, otrzymują:

dyplom za udział w maratonie;

pamiątkowe zbiorowe zdjęcie na starcie;

pamiątkowy medal za pokonanie 50 km;

koszulkę okolicznościową dla zgłoszonych w terminie;

znaczek okolicznościowy button;

obsługę na trasie i mecie;

wodę na punktach kontrolnych na trasie;

ognisko z pieczoną kiełbasą, napoje gorące;

gorący posiłek w dniu 19 i 20.05.2018r.;

punkty na OTP i odznaki regionalne;

udział w losowaniu upominków;

pieczątkę okolicznościową.

IX. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:




posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku;
przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego, ochrony
przyrody;
stosowanie się do postanowień organizatorów.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:











nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce a uzyskany czas, ma tylko znaczenie honorowe;
nie przewiduje się nagród dla najszybszych, a jedynie upominki losowane wśród wszystkich
uczestników marszu;
impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W razie wyjątkowo uciążliwych
warunków pogodowych start może być opóźniony;
na trasie Maratonu znajdują się stałe i lotne punkty kontrolne;
uczestnicy, którym udowodni się skracanie trasy lub jazdę jakimkolwiek środkiem lokomocji,
zostaną zdyskwalifikowani;
wyżywienie i serwis na trasie uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie;
dopuszcza się pokonywanie dystansu biegiem;
uczestnicy Maratonu biorą w nim udział na własne ryzyko, ubezpieczają się we własnym
zakresie, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas
imprezy;
uczestnik zobowiązany jest powiadomić organizatora o rezygnacji z kontynuowania marszu,
organizatorzy nie zapewniają transportu na metę tym uczestnikom;
interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna.
Serdecznie zapraszamy!

Partnerzy i sponsorzy:

„Zadanie było współfinansowane przez Powiat
Skarżyski w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację
zadań
publicznych
Powiatu
Skarżyskiego w 2018 roku z zakresu kultury
fizycznej”

Miasto i Gmina Wąchock 1

ZDOBYWAJ ODZNAKI

KSIĄŻECZKI – REGULAMINY DO NABYCIA W ODDZIALE PTTK
W SKARŻYSKU-KAM.

