
 

XXIII  RAJD NIEPODLEGŁOŚCI 
9 listopada 2019 r. 

R e g u l a m i n 
1. Organizatorzy: 
          Oddziały PTTK w Końskich i Żarnowie, 

          przy współpracy z: 

 Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w  Kielcach, 

 Starostwem Powiatowym w Końskich, 

 Urzędem Miasta i Gminy w Końskich, 

 Szkołą Podstawową nr 1 w Końskich. 

 

2. Cele rajdu: 
 uczczenie 101. rocznicy odzyskania niepodległości, 

 poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Koneckiej, 

 propagowanie turystyki pieszej jako formy zdrowego i aktywnego wypoczynku, 

 popularyzacja odznak turystyki pieszej oraz  regionalnych, 

 udział w akcji ZG PTTK – „Rok Młodych w PTTK. ” 

 

3. Trasa rajdu: 
 Końskie – Rogów – Piła – Koczwara – Pomyków  – Stary Młyn – Końskie -        

14 km. Start: 9 listopada 2019 r. przy Biurze PTTK w Końskich. Wędrujemy trasą 

oznakowaną żółtymi kropkami i strzałkami (ognisko na trasie). Meta rajdu 

znajduje się w Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich, ul. Armii Krajowej 2.  

 

4. Program:  
 9:00 - 9:30 –  zbiórka przy Biurze PTTK w Końskich ul. Partyzantów 1,  

 9:30 - 10:00 – wyjście na trasę rajdu, indywidualny spacer do mety, 

 13:30 – początek uroczystego zakończenia imprezy: program artystyczny z okazji 

Święta Niepodległości, wręczenie dyplomów, odznak, wyróżnień „Superpiechur 

Świętokrzyski 2019”, losowanie upominków, 

 około 15:30 -  zakończenie rajdu. 

 

5. Warunki uczestnictwa: 
 w rajdzie mogą brać udział grupy zorganizowane zgłoszone przez szkoły 

i organizacje społeczne, jak również osoby indywidualne, 

 młodzież szkolna bierze udział w imprezie wyłącznie pod opieką nauczyciela 

lub rodziców. 

 
 

Wpisowe na rajd wynosi 15 zł (dla członków PTTK i młodzieży szkolnej 12 zł). 

Opiekunowie grup szkolnych zwolnieni są z opłaty wpisowego. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 05.11.2019 r., pod adresem : 

 

Oddział PTTK w Końskich 

26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1 

tel./fax 41 372 31 70, 514 030 401, e-mail: biuro@pttkkonskie.pl 

Konto: Nr 28 1240 5006 1111 0000 5555 8686  

 

 

6. Świadczenia organizatorów: 
 opieka przewodnicka, 

 pamiątkowy znaczek rajdowy, 

 dyplomy dla grup zorganizowanych, 

 okolicznościowa pieczątka, 

 ognisko turystyczne, kiełbaska, pieczywo, herbata, 

 program artystyczny w wykonaniu uczniów,  

 punkty na OTP i odznakę „Turysta Ziemi Koneckiej”, 

 udział w losowaniu upominków. 

 

7. Obowiązki uczestników: 
 przestrzeganie Karty Turysty, zasad ruchu drogowego, przepisów ppoż.  

i ochrony przyrody, 

 posiadanie ubioru dostosowanego do warunków atmosferycznych, 

 stosowanie się do poleceń organizatorów. 

 

8. Postanowienia końcowe: 
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, a wpisowe nie podlega zwrotowi. 

W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych rozpoczęcie imprezy 

może być opóźnione, a trasa częściowo zmieniona. 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. 

 

 

     Do zobaczenia na rajdzie! 
      Organizatorzy. 

 

mailto:biuro@pttkkonskie.pl


 

ZDOBYWAJ ODZNAKĘ!! 

 

 

 

 

 

 

 

Żyj aktywnie i zdrowo, 

Wędruj z nami!!! 
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Polskie Towarzystwo 

Turystyczno - Krajoznawcze 
 

Oddziały w Końskich i Żarnowie 
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