
         II Pieszy Rajd „Piekielników”
11 października 2014 r.

R e g u l a m i n

1.  Organizator:
      Gmina Końskie przy współpracy z:

• Oddziałem PTTK w Końskich.
      
2.   Cele rajdu:

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

aktywnego wypoczynku,
• rozpowszechnienie  informacji  o  tworzonym  „Piekielnym 

Szlaku”

3.   Termin, trasa i sposób przeprowadzenia imprezy:
Start:  
       Zbiórki  uczestników  o  godz.  8.30  w  dniu  11  października  2014  r. 
w miejscach startu w poszczególnych miejscowościach. Po weryfikacji nastąpi 
wyjście na trasy rajdowe.
Trasa: Trasy  przebiegają  fragmentami  tworzonego  pieszego  „Piekielnego 
Szlaku” koloru czerwonego:
Trasa  1 o  długości  11  km:  Cisownik  (boisko  asfaltowe  w  centrum  wsi)– 
Miedzierza – Sielpia.
Trasa  2 o  długości  14  km:  Piła  (parking  leśny  za  wsią,  przy  drodze  na 
Skarżysko) – Kamienny Krzyż – Niebo – Gatniki – Sielpia.
Trasa  3 o  długości  10  km:  Cieklińsko  (przystanek  PKS  przy  zalewie)  – 
Sokołówka – Sielpia.
Zakończenie:

Zakończenie  w pensjonacie  OSiR w Sielpi,  ul.  Spacerowa 1.  Od godz. 
12.00 do 12.30 - poczęstunek. Od godz. 12.30 do 15.30 - konkursy rekreacyjne. 
Podsumowanie rajdu wraz z wręczeniem upominków nastąpi o godz.  15.30. 
O  godz.  16.00  koncert  w  kinie  letnim  w  Sielpi,  wystąpi  Kasia  Lisowska 
z zespołem.
    
4.   Uczestnictwo:
Rajd  jest  ogólnodostępną  imprezą  turystyczno-rekreacyjną.  Na  mecie  rajdu 
rozgrywane  będą  drużynowe  konkursy  rekreacyjno-sprawnościowe. 

Dla  najlepszych  drużyn  składających  się  od  4  do  6  osób  przewidziane  są 
nagrody i  upominki.  Osoby niepełnoletnie  mogą  brać  udział  w rajdzie  pod 
opieką prawnego opiekuna.
Wpisowe na rajd wynosi 7 zł.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 08.10.2014 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:
• pamiątkowy znaczek rajdowy,
• nagrody dla najlepszych drużyn,
• okolicznościowa pieczątka, 
• certyfikat uczestnictwa,
• gorący posiłek, 
• 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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