Regulamin Pieszego Rajdu
Ku Pamięci Emilii Kupis
3 czerwca 2017 r.

1. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie przy współpracy z:
-Lokalną Grupą Działania „U Źródeł”
-Urzędem Gminy Gowarczów.

2. Cele rajdu:
- Upamiętnienie osoby pani Emilii Kupis, pomysłodawczyni i twórczyni „Piekielnego
Szlaku”
- Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych „Piekielnego Szlaku”
- Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego

3. Trasa rajdu:
START: Brzeźnica (Pomnik Pamięci mieszkańców 9 wysiedlonych wsi) –Piekielny
Szlak_(czerwony)-Kupimierz-Kurzacze –Meta Kamienna Wola – Pomnik Przyrody
głaz narzutowy „Czarci Kamień” ok. 16 km.

4. Program rajdu:
- 8:30 - - zbiórka uczestników na parkingu przy Banku Spółdzielczym w Końskich,
przejazd na miejsce startu – parking przy pomniku mieszkańców 9 wysiedlonych
wsi w Brzeźnicy.
- 9:00 - 9:30 - odprawa techniczna – omówienie trasy.
- wyjście na trasę rajdu
- 14:00 - 15:00
- Meta Rajdu Kamienna Wola –Pomnik Przyrody-Głaz Narzutowy „Czarci Kamień”
- 15:00
– Przejazd do miejsca Zakończenia Rajdu-Dworek w Korytkowie
Godz. 15.30
–Piknik Rajdowy- teren biesiadny przy Dworku w Korytkowie
-ognisko
-pieczenie kiełbasek
-konkursy z nagrodami
-muzyczna niespodzianka
Godz. 18.00- Powrót autokarem do Końskich.

5. Warunki uczestnictwa:
-Prawo do startu mają wszystkie rodziny, pary i osoby indywidualne, które
zarejestrują się u Organizatora w dniu Rajdu na listę uczestników.
-Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
Rajdu.

-Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rajdzie tylko pod opieką osób
pełnoletnich.
-Uczestnicy rajdu pieszego zobowiązani są do:
a) przestrzegania zasad ochrony przyrody, przepisów ppoż., poszanowania cudzej
własności, kultury turystycznej oraz wzajemnej pomocy,
b) przestrzegania porządku i zarządzeń Organizatorów Rajdu,
c) omówienia trasy marszu przed wyruszeniem z uwzględnieniem miejsc
niebezpiecznych,
d).zgłaszania wszelkich niedyspozycji zdrowotnych i skaleczeń Kierownikowi
Rajdu – tel. 600 454 461.,
e).stworzenia przyjaznej i niepowtarzanej atmosfery w czasie trwania Rajdu.
Wpisowe na rajd wynosi 10 zł

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30.05.2017 r., pod adresem :

Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie
ul.Hoża 63/2,
25-618 Kielce
tel: 41 345-17-66
e-mail: biuro@projektswietokrzyskie.pl
kom: 601 168 731

6. Świadczenia organizatorów:
- opieka przewodnicka
- pamiątkowa chusta rajdowa
- ognisko turystyczne, kiełbaska, pieczywo, herbata
- transport autokarem z Końskich na start i z mety do Końskich.

7. Postanowienia końcowe:
- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionego programu w trakcie trwania
Rajdu.
-Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu
-Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikacje zdjęć własnym wizerunkiem wykonanych
podczas Rajdu z w lokalnej prasie, stronie Organizatora oraz w mediach społecznościowych
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.
-W sprawach spornych decyzja Organizatora jest ostateczna.

