
         I Pieszy Rajd „Piekielników”
12 lipca 2014 r.

R e g u l a m i n

1.  Organizator:
      Urząd Miasta i Gminy w Końskich przy współpracy z:

• Oddziałem PTTK w Końskich.
      
2.   Cele rajdu:

• popularyzacja walorów Ziemi Koneckiej,
• propagowanie  turystyki  pieszej  jako  najprostszej  formy 

aktywnego wypoczynku,
• promocja szlaków turystycznych w gminie Końskie.

3.   Termin, trasa i sposób przeprowadzenia imprezy:
Start:  
        Zbiórka w dniu 12 lipca 2014 r. (sobota), o godz. 9.00 przy fontannie  
w Parku Miejskim,  ul.  Partyzantów 1.  Stąd  uczestnicy  zostają  przewiezieni 
autokarami  na  start  do  miejscowości  Niebo.  Wyjście  około  9.30  po 
wcześniejszej weryfikacji w miejscu biwakowym obok sklepu.
Trasa: 
    Trasa  o  długości  13  km  przebiega  odcinkiem  pieszego  szlaku  koloru 
czerwonego  z  Nieba  przez  Kamienny  Krzyż,  Piłę  do  Muzeum  w  Starej 
Kuźnicy. Jest to fragment tworzonego „Piekielnego Szlaku”.
Zakończenie:

Zakończenie  rajdu  nastąpi  ok.  godz.  14.00  w  miejscu  biwakowym  nad 
zalewem w Starej Kuźnicy.
    
4.   Uczestnictwo:
Rajd  jest  ogólnodostępną  imprezą  turystyczno-rekreacyjną.  Osoby 
niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką prawnego opiekuna. 

Wpisowe na rajd wynosi 7 zł.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10.07.2014 r., pod adresem:

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

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

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia po tym terminie, również na starcie 
imprezy, ale wówczas nie gwarantują otrzymania wszystkich świadczeń.

5.   Świadczenia organizatorów:

• transport autokarem z Końskich do Nieba oraz ze Starej Kuźnicy do 
Końskich

• pamiątkowy znaczek rajdowy
• okolicznościowa pieczątka 
• certyfikat uczestnictwa
• gorący posiłek 
• ognisko turystyczne, kiełbaska, pieczywo, herbata
• ubezpieczenie
• obsługa medyczna

6.   Obowiązki uczestników:
• przestrzeganie Karty Turysty, zasad ruchu drogowego,  przepisów 

ppoż. i ochrony przyrody
• posiadanie odpowiedniego ubioru dostosowanego do warunków 

atmosferycznych
• stosowanie się do poleceń organizatorów

7.    Postanowienia końcowe:
      W razie  wyjątkowo uciążliwych  warunków atmosferycznych  istnieje 
możliwość  zmiany  terminu  jego  odbycia.  Organizatorzy  nie  ponoszą 
odpowiedzialności  za  ewentualne  zaistnienie  zdarzeń  losowych  podczas 
trwania rajdu.
         Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

Do zobaczenia na rajdzie!
          Organizatorzy.
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