PLAN
XIII Rajd Zimowy
1. Nr imprezy: 198
2. Termin: 13-14 lutego 2021 r.
3. Miejsce: Wyżyna Przedborska (Niecka Włoszczowska)
4. Transport: indywidualny PKP
5. Kierownik: Wojciech Wąsik
6. Plan imprezy (czasy przejść rosnąco – bez przerw i odpoczynków !):
Lp.
1.

Punkty trasy

Dystans
[km]

Czas
do
z

Kielce

2a.

2b.

Opis (uwagi)
Dworzec PKP odjazdy 8:09/11:37

0

przystanek PKP – początek wędrówki polną drogą
wzdłuż torów w kierunku Częstochowy, potem ul.
Stefana Czarnieckiego

2,4

0:30

wieś i parafia datowane na rok 1184 r.
miejsce urodzenia i pochówku Stefana Czarnieckiego
(1599-1665) – hetmana polnego koronnego (2.01.16.02.1665)
kościół NMP i św. Floriana (1640-49) fundacji
S. Czarnieckiego,
Arboretum z 1963 r. w miejscu dawnego dworu
i parku Czarnieckich (naprzeciwko kościoła),
dalej ul. Czarnieckiego i w lewo w ul. Szkolną

Czarnca

2c.

2,7

0:35

Centrum
Edukacji
i
Kultury
im.
Stefana
Czarnieckiego (izba regionalna) i pomnik Stefana
Czarnieckiego przy Szkole Podstawowej,
powrót do ul. Czarnieckiego i skręt w lewo, a
następnie w prawo w ul. Słoneczną, za torami w
prawo ul. Wymysłowską,

2d.

5,0

1:30

Wymysłów – przysiółek Czarncy,
dalej na wprost przez las i groblą

3.

Zalew Klekot

6,4

1:20

zalew na rzece Jeżówka o pow. 23 ha,
wiaty turystyczne, miejsce na ognisko,
dalej żółtym szlakiem rowerowym na zachód
i południowy zachód,

4.

Żelisławiczki

9,5

2:00

wieś
dojście do przystanku PKP bez szlaku!

5.

Żelisławice PKP

10,2

2:10

przystanek PKP odjazdy 11:28/15:26/16:38

7. Warunki uczestnictwa:
1) impreza statutowa PTTK, organizowana w systemie zdalnym na zasadach
koleżeńskich (samorealizacji) przy społecznym zaangażowaniu członków
Akademickiego Klubu Turystyki Kwalifikowanej PTTK Politechniki Świętokrzyskiej
„SABAT” (AKTK), nie ma charakteru zarobkowego/usługowego i nie podlega
przepisom ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361, z późn. zm.),

2) uczestnictwo w imprezie jest dobrowolne i indywidualne,
3) uczestnikami imprezy mogą być członkowie i sympatycy AKTK – bez
względu na przynależność do PTTK,
4) impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, jednak
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy lub programu imprezy ze
względu na warunki atmosferyczne lub zaistnienie innych nieprzewidzianych
okoliczności,
5) uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz
winni być świadomi zagrożeń związanych z charakterem imprezy, w tym
nieszczęśliwego wypadku.
6) uczestnicy imprezy winni wykazywać właściwą kondycję fizyczną i odpowiedni
stan zdrowia do uczestnictwa w imprezie,
7) uczestnicy imprezy winni posiadać odpowiedni do warunków atmosferycznych
ubiór i ekwipunek,
8) uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
Karty Turysty oraz obostrzeń epidemicznych, itp.,
9) członków AKTK obowiązują elementy stroju organizacyjnego w zależności
od warunków atmosferycznych;
10) zakazuje się uczestnictwa w imprezie osób będących pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających oraz spożywania lub zażywania takich
środków podczas imprezy,
11) zakazuje się uczestnictwa w imprezie osób:
a) chorych na Covid 19;
b) objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym;
c) mających bezpośredni kontakt z osobą chorą na Covid 19, objętą
kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w ciągu 10 dni
poprzedzających imprezę;
d) mających
oznaki
chorobowe
(kaszel,
katar,
podwyższona
temperatura),
12) AKTK nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas
imprezy, a także za szkody w mieniu uczestników, jak również za szkody
wyrządzone przez uczestników osobom trzecim,
13) weryfikacja uczestników odbywa się na podstawie przesłanych pocztą
elektroniczną 3 zdjęć (start, punkt pośredni, meta) zawierających opis
miejsca oraz imię i nazwisko osoby lub osób (zdjęcia rodzinne),
14) osoby pozytywnie zweryfikowane otrzymają pamiątkowy znaczek
(zasady odbioru ustalane indywidualnie),
15) dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, nr leg. PTTK) będą wykorzystane
wyłącznie na potrzeby organizacji imprezy, zgodnie z przepisami RODO,
16) przesłane przez uczestników zdjęcia, m.in. zawierające ich wizerunek
wykorzystywane będą wyłącznie do celów promocyjnych działalności AKTK przez
czas nieokreślony (strona internetowa, relacje w prasie, kronika, itp.), zgodnie
z przepisami RODO, a uczestnik może żądać usunięcia swojego wizerunku ze
strony internetowej poprzez kontakt pocztą elektroniczną na adres:
poczta@aktk.kielce.pttk.pl.
Przesyłanie zdjęć do 19 lutego 2021 r.
Ilona Michalska, tel. 501 621 627, imichalska@tu.kielce.pl, pok. 3.38 bud. A
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