PLAN
III Nocny Rajd Świętojański
1. Nr imprezy: 159
2. Termin: 23/24 czerwca 2018 r.
3. Miejsce: Góry Świętokrzyskie
4. Transport: ZTM (linia nr 10/11)
5. Kierownik: Krzysztof Sabat tel. 505 573 552
6. Plan:
Lp.

Punkty trasy

Dystans
[km]

GOT

Czas
do

Opis (uwagi)

z

23 (sobota) czerwca 2018 r.

1.

Cedzyna Zalew

2.

22:45

Zbiórka uczestników na przystanku
Cedzyna II (pierwszy za rondem w
kierunku Św. Katarzyny), dojazd ZTM linia
nr 10,
Zalew na rz. Lubrzanka, pow. 56 ha
początek wędrówki

00:30

szczyt zaliczany do Korony Gór
Świętokrzyskich

01:45

02:00

Piaskownia, obejście zalewu

3

02:30

05:30

Sosnowy Dworek, spotkanie integracyjne

1

05:45

06:10

Kościół NMP Królowej Polski i św.
Augustyna z lat 1930-36 (bez zwiedzania)

06:15

06:22

Powrót ZTM linia nr 11,
przystanek „Suków”

0

22:30

Radlin-Ogrodzenie

1,5

23:15

3.

Otrocz (375 m)

4,8

5

00:15

4.

Niestachów

9,0

5

01:30

10,0

1

12,5
13,3

5.

Suków

13,5
Razem

14,0

14

7. Liczba miejsc: 30+1
8. Składka (żurek, kawa/herbata, okolicznościowy znaczek, ubezpieczenie NNW,
prowiant na ognisko we własnym zakresie):
25 zł – członkowie AKTK
30 zł – studenci/doktoranci/pracownicy/absolwenci PŚk
35 zł – inni członkowie PTTK
40 zł – pozostali

9. Warunki uczestnictwa:
1. Impreza nie ma charakteru komercyjnego, uczestnicy pokrywają koszty jej
organizacji, proporcjonalnie do liczby zapisanych uczestników.
2. Pierwszeństwo udziału w imprezie mają członkowie AKTK, a w miarę wolnych
miejsc pozostałe osoby.
3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu imprezy ze względu na
warunki atmosferyczne lub zaistnienie innych nieprzewidzianych okoliczności.
4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania ustalonego planu oraz
ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez Organizatora, a także
realizowania go w założonych ramach czasowych.
5. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i winni być świadomi
zagrożeń wiążących się z pieszą wędrówką, w tym nieszczęśliwego wypadku
lub kontuzji.
6. Uczestnicy imprezy winni wykazywać właściwą kondycję fizyczną i odpowiedni
stan zdrowia do pieszych wędrówek.
7. Uczestnicy imprezy winni posiadać odpowiedni, do warunków atmosferycznych
ubiór i ekwipunek.
8. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać Karty Turysty, przepisów BHP i ppoż.
oraz zasad ochrony przyrody oraz przepisów ruchu drogowego.
9. Obowiązuje zakaz uczestnictwa w imprezie osób będących pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania lub zażywania
takich środków.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe
podczas imprezy, a także za szkody w mieniu uczestników.
11. Transport we własnym zakresie.
12. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby
organizacji imprezy. Wybrane zdjęcia z imprezy będą zamieszczone na stronie
internetowej Organizatora: www.aktk.kielce.pttk.pl i ewentualnie w kronice
klubowej. Osoby nie wyrażające zgody na publikowanie swojego wizerunku
winny zgłosić zastrzeżenie w tej sprawie kierownikowi imprezy.

Zapisy i wpłata składki do 21. czerwca (czwartek) 2018 r:
Krzysztof Sabat, tel. 505 573 552, sabat@tu.kielce.pl, pok. 32 bud. C
(nr konta: 50 1020 5558 1111 1517 3050 0083)
Zapisując się podaj imię i nazwisko
oraz nr aktualnie opłaconej leg. PTTK (nie dot. członków AKTK)
albo pesel (dot. osób spoza PTTK w celu wykupienia ubezpieczania
NNW)

2

