
MARSZ NA BIEGUN CIEPŁA 

50 km 
Regulamin 

 

 

1. Cel Marszu: 

 poznanie walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego 

 poznanie piękna Ziemi Koneckiej 

 propagowanie turystyki pieszej  

 sprawdzenie swoich możliwości w długodystansowej wędrówce 

 włączenie się w ogólnopolską akcję „Poznajemy Polskę z PTTK” 

 uczczenie 85-lecia O/PTTK w Końskich i 35-lecia KTA  „PASAT” 

 uczczenie 65-lecia MGOKiS w Stąporkowie 

  możliwość zaliczenia kilometrów do wyróżnienia „Superpiechur Świętokrzyski 2020.”     
 

 

2. Organizatorzy: 
 Oddział PTTK w Końskich 

 Klub Turystyki Aktywnej „PASAT” w Końskich 

 przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Stąporkowie. 
 

 

3. Przebieg:   
  Marsz odbędzie się w dniu 3 października 2020 r. (sobota). Jest imprezą jednorazową.           

Nie przewiduje się wspólnego wyjścia. Uczestnicy samodzielnie w godz. 7.00 – 9.00 rozpoczynają 

indywidualną wędrówkę z Końskich (wiata Green Velo przy Ogródku Jordanowskim ul. Partyzantów) 

zgodnie z opisem trasy na karcie startowej, którą każdy uczestnik otrzyma drogą mailową do 

wydrukowania.  

 Uczestnicy kończący wędrówkę zobowiązani są do zgłoszenia się po indywidualny odbiór 

świadczeń w Biurze Marszu w Końskich, które będzie czynne 3 października w godz. 14.00 – 20.00.  

 

 

4. Trasa: 
 Końskie –  Stąporków  – Końskie (50 km), jest to trasa oznakowana przez organizatorów oraz 

szlaki turystyczne. Nawierzchnia trasy marszu jest zróżnicowana: asfalt, kostka, drogi utwardzone, 

dukty i ścieżki leśne. Uczestnicy mają obowiązek pokonania dystansu w sobotę do godz. 20.00. 

 

 
 

 

5. Uczestnictwo: 
  Marsz jest ogólnodostępną, indywidualną imprezą turystyczno – rekreacyjną. Pokonanie 

trasy wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem Marszu może być 

każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobry stan zdrowia.    
 

 

 

 

 

 

6. Zgłoszenie: 

     Zgłoszenia tylko drogą elektroniczną wraz z wpłatą wpisowego na konto bankowe w kwocie: 60 zł 

(członkowie PTTK 55 zł z opłaconą aktualną składką), przyjmowane będą do dnia 28.09.2020 r. pod 

adresem: 

 

Oddział PTTK, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, 

 kom.  514 030 401, biuro@pttkkonskie.pl 

Nr konta bankowego: 28 1240 5006 1111 0000 5555 8686 

Elektroniczny formularz zgłoszeń: www.pttkkonskie.pl  

 

Nie przyjmujemy zgłoszeń po terminie, w tym w dniu Marszu. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

Zainteresowani noclegiem mogą skorzystać z bazy zamieszczonej na stronie www.konskie.travel  

 
 

8. Nagrody i świadczenia: 
   Wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia i wpłaty w terminie, otrzymają: 

 pamiątkową statuetkę za pokonanie dystansu 50 km 

 dyplom za udział w Marszu 

 znaczek okolicznościowy 

 punkty  na OTP i odznakę regionalną Turysta Ziemi Koneckiej 

 pieczątkę okolicznościową. 

 

 

9. Obowiązki uczestników: 
 dysponowanie odpowiednim ubiorem i ekwipunkiem  

 posiadanie karty startowej 

 przestrzeganie przepisów ppoż., ruchu drogowego i ochrony przyrody  

 stosowanie się do obowiązujących przepisów w związku ze stanem epidemii 

 stosowanie się do postanowień organizatorów. 

 

 

10. Postanowienia końcowe: 

 z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiczną w kraju, zastrzegamy sobie prawo do 

zmian w regulaminie. Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej www.pttkkonskie.pl 

i zamieszczanych w związku z tym stosownych komunikatów. 

 nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce  

 dystans 50 km zaliczony będzie do „Superpiechura Świętokrzyskiego 2020”  

 Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

 na trasie znajdują się punkty kontrolne 

 wyżywienie na trasie uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie 

 zalecane jest posiadanie odpowiednich map turystycznych 

 uczestnicy Marszu biorą w nim udział na własne ryzyko, ubezpieczają się we własnym 

zakresie, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe 

podczas imprezy oraz w rozumieniu przepisów RODO wyrażają zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na czas realizacji Marszu 

 uczestnik zobowiązany jest powiadomić organizatora o rezygnacji z kontynuowania 

wędrówki. Organizatorzy nie zapewniają transportu tym uczestnikom 

 interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna. 
 

 ~ Serdecznie zapraszamy! ~  Komitet Organizacyjny. 

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


 

 

Zdobywaj odznakę 

Turysta Ziemi Koneckiej 
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Końskie, 3 października 2020 r. 


