PLAN
XVI Rajd Wiosenny
1. Nr imprezy: 201
2. Termin: 10-11 kwietnia 2021
3. Miejsce: Wyżyna Sandomierska
4. Transport: indywidualny/własny
5. Kierownik (pomysłodawca trasy): Andrzej Stobiecki
6. Plan imprezy (czasy przejść rosnąco – bez przerw i odpoczynków !):
Lp.

Punkty trasy

1.

Gliniany (1)

2.
3.

Dystans
[km]

Czas
do
z

Opis (uwagi)
dawne miasto (1595-1869), założone w miejscu
wydobywania gliny przez Krzysztofa Bidzińskiego
(dziedzica pobliskich Bidzin), obecnie osada w
powiecie opatowskim (gm. Ożarów),
drewniany kościół św. Wojciecha z 1573 r.
i drewniana dzwonnica,
na rynku drewniana studnia z 1880 r. oraz figura
św. Floriana z 1905 r.

0

-

Śródborze (3)

3,5

0:45

wieś, wiata (miejsce odpoczynku), malowniczy
wąwóz lessowy w kierunku na Łysowody
(zgodnie z trasą).

Łysowody (7)

6,5

1:30

wieś, studnia z początku XX w.

4.

Podgrodzie (10)

8,7

2:00

wieś w gm. Ćmielów, w XVI w. była własnością
wojewody kijowskiego Konstantego Wasyla
Ostrogskiego,
ruiny zamku rycerskiego z XIV w., zachowane
fragmenty murów (ten zamek koniecznie trzeba
zobaczyć),
Skała Nihilistów – najbardziej okazała (16 m
wys.) fragment naturalnych skałek tworzących
ciąg ambon i iglic na prawym brzegu doliny
Kamiennej (ok. 250 m dł.), tworzą je wapienie z
okresu górnej jury z licznymi skamieniałościami,
przepiękne wąwozy lessowe (zgodnie z trasą).

5.

Smyków (11)

11,0

2:30

wieś w gm. Ćmielów

6.

Borownia (12)

12,0

2:45

wieś w gm. Ćmielów

7.

Skałecznica (16)

17,5

4:30

las, wiata (miejsce odpoczynku)

8.

Gliniany

19,5

5:00

koniec trasy

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 16 kwietnia 2021 r.
Ilona Michalska, tel. 501 621 627, imichalska@tu.kielce.pl, pok. 3.38 bud. A
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