PLAN
XVIII poZiMowy Złaz Politechniki Świętokrzyskiej
50 lat turystyki akademickiej na Politechnice Świętokrzyskiej
1. Nr imprezy: 165
2. Termin: 20 października (sobota) 2018 r.
3. Miejsce: Wyżyna Przedborska
4. Transport: Autokar PŚk + BUS (Wojciech Potocki)
5. Kierownik: Krzysztof Sabat t. 505 573 552
1) Kierownik trasy I: Jacek Śniadecki
2) Kierownik trasy II: Wojciech Wąsik
6. Plan Złazu:
Lp.
1.

Punkty trasy
Kielce

Dystans
[km]

GOT

0

Czas
do

z

6:45

7:00

Opis (uwagi)
Zbiórka Politechnika Świętokrzyska
bud. ENERGIS, ul. Studencka

Trasa I – miejsc: 34 +1
I.1 Fałków

60/0

I.2 Wola Szkucka

3,0

I.3 Szkucin

Ruiny zamku z XVII w.
Muzeum etnograficzne
Kościół Świętej Trójcy (1929-35)

8:00

9:30

3

10:00

-

5,0

2

10:30

11:00

Rezerwat przyrody Piekło Szkuckie,
pow.: 2,5 ha, rok zał.: 1995, formy
skalne ze zlepieńców dolnojurajskich

I.4 Hucisko

7,7

3

11:10

11:20

wieś

I.5 Wisy

16,0

6

13:00

13:30

Cmentarz żydowski z XVIII w.

I.6 Radoszyce

17,5

3

14:00

-

wieś

Zbiórka tras przy kościele parafialnym

Trasa II – miejsc: 19+1
Ruiny wielkiego pieca hutniczego
z 1782 r., wędrówka niebieskim
szlakiem turystycznym
Rezerwat przyrody, pow. 24,57 ha, rok
zał.: 1982, pozostałości pogańskiego
ośrodka kultu
Obelisk upamiętniający bitwę
partyzancką 29-30 września 1944 r. –
jedną z największych na Kielecczyźnie
Leśniczówka, dalej bez szlaku

II.1

Kuźniaki

27/0

7:30

7:50

II.2

Góra Dobrzeszowska

5,5

9:20

9:50

II.3

Gruszka

7,0

10:05

10:15

II.4

Jóźwików

8,0

10:30

-

II.5

Szóstaki

11,2

11:30

12:00

wieś

II.6

Pakuły

14,0

13:00

-

wieś

II.5

Radoszyce

17,0

14:00

-

Zbiórka tras przy kościele parafialnym

2.

Radoszyce

-

14:00

14:30

Kościół św. Piotra i Pawła z I poł. XVII
w., przebud.

3.

Mościska Duże

4

15:00

17:30

Ognisko integracyjne

4.

Kielce

37,0

18:30

Powrót

7. Liczba miejsc: 53+2 (Trasa I – 34+1, Trasa II – 19+1)
8. Wpisowe (transport, żurek, herbata, ognisko z kiełbaską, okolicznościowa pamiątka):
20 zł – członkowie AKTK i KU AZS, studenci PŚk
25 zł – doktoranci/pracownicy/absolwenci PŚk
30 zł – inni członkowie PTTK
35 zł – pozostali.
9. Warunki uczestnictwa:
1) impreza organizowana jest na zasadach koleżeńskich (samorealizacji) przy
społecznym zaangażowaniu członków AKTK i 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) uczestnikami imprezy mogą być: członkowie Akademickiego Klubu Turystyki
Kwalifikowanej PTTK „SABAT” (AKTK), studenci, doktoranci, pracownicy i
absolwenci Politechniki Świętokrzyskiej oraz inne osoby w miarę wolnych – wg
kolejności zapisów i po wpłaceniu składki,
3) impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany trasy lub programu imprezy ze względu na
warunki atmosferyczne lub zaistnienie innych nieprzewidzianych okoliczności,
4) uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz
winni być świadomi zagrożeń związanych z charakterem imprezy, w tym
nieszczęśliwego wypadku.
5) uczestnicy imprezy winni wykazywać właściwą kondycję fizyczną i odpowiedni
stan zdrowia do uczestnictwa w imprezie,
6) zakazuje się uczestnictwa w imprezie osób będących pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających oraz spożywania lub zażywania takich
środków podczas imprezy,
7) Organizator 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,
8) dane osobowe uczestników będą wykorzystane przez AKTK wyłącznie na
potrzeby organizacji imprezy, w tym wykupienia ubezpieczenia NNW (pesel),
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
9) uczestnictwo w imprezie jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na wykorzystanie wizerunku uczestnika w formie zdjęć do celów promocyjnych
działalności AKTK (strona internetowa, kronika, itp.),
10)uczestnicy imprezy winni posiadać ubiór i ekwipunek, odpowiedni do
warunków atmosferycznych,
11)uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
Karty Turysty, postanowień Organizatorów, itp..
Zapisy i wpłata składki do 17 października 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 nr opłaconej legitymacji PTTK lub pesel
(nie dot. członków AKTK)

