
  
 

PLAN 
XXII Rajd Rowerowy 

1. Nr imprezy: 221 

2. Termin: 14 maja (sobota) 2022 r. 

3. Miejsce: Góry Świętokrzyskie, Wzgórza Koneckie  

4. Transport: BUS (Wojciech Potocki) 

5. Kierownik: Jarosław Leśniewski 
    obsługa trasy: Monika Matys, Piotr Pietronik 

6. Przebieg trasy: szlak Green Velo 

Lp. Punkty trasy 
Dystans 

[km] 
GOT 

Czas 
Opis (uwagi) 

do z 

1.  Kielce - - 7:30 7:45 
zbiórka: parking płatny Kadzielnia  
(ul. Krakowska) 

2.  Białogon 7,0 - 8:15 8:30 
drewniany kościół Przemienienia 
Pańskiego (1918) 

3.  
Podzamcze 
Piekoszowskie  

17,2  9:15 9:35 ruiny pałacu Tarłów (1649-55) 

4.  Oblęgorek  28,7  10:35 10:55 
Muzeum Henryka Sienkiewicza 
(bez zwiedzania wewnątrz) 

5.  Sieniów  33,2  11:35 12:45 taras widokowy (postój z niespodzianką) 

6.  Kuźniaki  43,2  13:35 13:45 ruiny wielkiego pieca (1860-70) 

7.  Wólka Kłucka  45,5  13:55 14:10 ruiny pałacu Kołłątajówka (ok. 1830) 

8.  Grzymałków  49,1 - 14:30 14:45 ruiny kościoła św. Michała Arch. (1859) 

9.  Straszów  51,7  15:00 15:30 MOR Straszów - postój 

10.  Sielpia Wielka  69,9  17:00 19:00 

największy w woj. świętokrzyskim 
ośrodek wypoczynkowy, 

Muzeum Zagłębia Staropolskiego 
dawna walcownia i pudlingarnia z I poł. 
XIX w., 

ognisko integracyjne 

11.  Kielce   19:00 19:45 powrót 

Razem wędrówka      

7. Liczba miejsc: 5+15 

8. Składka (transport, ognisko bez prowiantu):  

30 zł – członkowie AKTK, 

35 zł – pozostali członkowie PTTK, 

istnieje możliwość zakupu prowiantu na ognisko w miejscowym sklepie 

9. Warunki uczestnictwa: 

1) impreza statutowa PTTK, organizowana 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,  

3) uczestnikami imprezy mogą być członkowie AKTK i w miarę wolnych miejsc 
inni sympatycy z 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 7 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) dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, nr leg. PTTK) będą wykorzystane wyłącznie 
na potrzeby organizacji imprezy, zgodnie z przepisami RODO, 

14) podczas imprezy będą wykonywane zdjęcia, m.in. zawierające wizerunek 
uczestników, do celów promocyjnych działalności AKTK przez czas nieokreślony 
(strona internetowa, relacje w prasie, kronika, itp.), zgodnie z przepisami RODO 
uczestnik może żądać usunięcia swojego wizerunku ze strony internetowej poprzez 
kontakt pocztą elektroniczną na adres: poczta@aktk.kielce.pttk.pl, 

15) rezygnacja z uczestnictwa w imprezie, po upływie terminu zapisu i braku 
chętnych z listy rezerwowej, skutkuje obowiązkiem zapłaty lub przepadkiem 
składki/kieszonkowego. 

Zapisy i wpłata składki: 
1) członkowie AKTK do 9 maja 2022 r. 

2) pozostali 10-12 maja 2022 r. 
Ilona Michalska, tel. 501 621 627, imichalska@tu.kielce.pl, pok. 3.38 bud. A, 
zapisując się podaj nr opłaconej legitymacji PTTK (nie dot. członków AKTK) 


