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REGULAMIN 
 

 

1. CEL IMPREZY 
 

 Propagowanie zdrowego stylu życia i upowszechnianie aktywności ruchowej.    

 Podkreślenie historycznego znaczenia Konstytucji 3 Maja oraz przybliżenie wiedzy   

o wydarzeniach i postaciach  związanych z dziejami miasta.  

 Zapoznanie się z atrakcjami krajoznawczymi Końskich, w tym zabytkami i miejscami pamięci 

znajdującymi się na trasie spaceru. 

 Promocja miasta Końskie.  

 

2. ORGANIZATORZY 
 

 Oddział PTTK wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Końskich 

przy współpracy: Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich, Komisji Opieki nad Zabytkami 

PTTK Końskie 
 

3. TERMIN I MIEJSCE 
 

3 maja 2021r. (wtorek) - Park Miejski  im. Małachowskich w Końskich. Wyjście na trasę w godz. 

9.00 - 10.00 spod wiaty „Green Velo” w Ogródku Jordanowskim przy ul. Partyzantów 7.  

Meta czynna w godz. 12.00-13.30 w Koneckim Centrum Kultury (w budowie) przy ul. Partyzantów 9 

 

4. DYSTANS I TRASA  

Impreza ma charakter indywidualnego spaceru krajoznawczego na dystansie ok. 12 km trasą 

wytyczoną przez organizatorów, w dużej części miejską ścieżką spacerową pt. „Szlak zabytków  

i miejsc pamięci narodowej w Końskich”.  

 



5. UCZESTNICTWO 
 

W imprezie mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby bez względu na wiek. Warunkiem 

dopuszczenia do spaceru jest posiadanie dobrego stanu zdrowia potwierdzonego złożeniem  podczas 

weryfikacji podpisanego własnoręcznie oświadczenia. Osoby niepełnoletnie dopuszcza się do udziału 

w spacerze pod warunkiem sprawowania  nad   nimi opieki  przez prawnych  opiekunów podczas  

trwania całej  imprezy. Udział nieletniego poprzedzony musi być złożeniem  przez  jego rodzica lub 

opiekuna pisemnego oświadczenia w biurze imprezy. 
 

6. ZGŁOSZENIA 
 

Zgłoszenia do spaceru przyjmowane są drogą elektroniczną do dnia 30.04.2021r. poprzez wypełnienie 

formularza na stronie internetowej www.pttkkonsie.pl  oraz w dniu imprezy, lecz bez gwarancji 

otrzymania wszystkich świadczeń.  

Dodatkowe  informacje:  tel.  665 120 308,  e-mail: wojtek.pasek@wp.pl 
 

7. WPISOWE 
 

Wpisowe na spacer wynosi 15 zł - osoby dorosłe oraz 10 zł. - dzieci i młodzież do 18 lat  

i przyjmowane jest wyłącznie na konto bankowe Oddziału PTTK w Końskich.  

Numer konta: 28 1240 5006 1111 0000 5555 8686 
 

8. PROGRAM IMPREZY 

  9.00 Weryfikacja uczestników i indywidualne wyjście na trasę 

10.00 Zakończenie weryfikacji 

12.00 Rozpoczęcie przyjmowania uczestników na mecie w KCK  

13.45 Zakończenie przyjmowania rozwiązanych testów wiedzy historycznej 

14.00 Losowanie nagród w konkursie wiedzy historycznej  

14.30 Zamknięcie biura i zakończenie imprezy  
 

9. KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ 
 

Uczestnicy spaceru mogą wziąć udział w konkursie wiedzy historycznej dotyczącej obiektów 

znajdujących się na trasie spaceru i związanych z nimi wydarzeniami. Zadaniem konkursowym jest 

rozwiązanie testu, który uczestnik otrzyma  na starcie imprezy. 
 

10. NAGRODY I ŚWIADCZENIA 
 

 pamiątkowy dyplom uczestnictwa w imprezie 

 okolicznościowy odlewany medal za przejście całego szlaku 

 znaczek rajdowy 

 odcisk pamiątkowej pieczątki 

 punkty do Odznaki Turystyki Pieszej oraz Regionalnej Odznaki Krajoznawczej „Turysta Ziemi 

Koneckiej” 

 możliwość wygrania jednej z 20 nagród w konkursie wiedzy historycznej, losowanych spośród 

osób, które prawidłowo rozwiążą test 
 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

a) Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, w tym m.in.: zasad 

ruchu drogowego, przepisów ppoż. i ochrony przyrody, przepisów związanych z COVID-19. 

b) Każdy uczestnik otrzymuje przy weryfikacji mapkę z trasą spaceru wraz z kartą startową,  

na której potwierdza swoją obecność na punktach kontrolnych.  

c) Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić 

żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych. 

d) Nagrody z konkursu historycznego nie odebrane podczas losowania będą oczekiwać na laureatów 

do dnia 30 czerwca 2022 roku w Biurze PTTK przy ul. Partyzantów 9. Nie odebrane w tym 

terminie zostaną przeznaczone na nagrody w innych imprezach programowych PTTK Końskie. 

e) Organizator nie ubezpiecza uczestników. 

f) W rozumieniu RODO uczestnicy spaceru wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku 

na potrzeby imprezy oraz na przetwarzanie danych osobowych na czas jej realizacji. 

g) Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.    


