PLAN
X Rajd Mikołajkowy
„50 lat turystyki akademickiej Politechniki Świętokrzyskiej”
1. Nr imprezy: 167
2. Termin: 8 grudnia (sobota) 2018 r.
3. Miejsce: Wyżyna Sandomierska
4. Transport: Autokar PŚk
5. Kierownik: Sebastian Majewski t. 511 800 574
Obsługa trasy: Michał Domagalski, Bogusława Poczęta.
6. Plan rajdu:
Lp.

Punkty trasy

Czas

Dystans
[km]

GOT

-

1.

Kielce

0

2.

Kunów

56/0

3.

Udziców Dolny

2,5

3

Opis (uwagi)

do

z

7:15

7:30

Zbiórka Politechnika
Świętokrzyska bud. ENERGIS,
ul. Studencka

8:30

9:00

Kościół św. Władysława z XVII w.
Dzwonnica z 1896 r.

9.40

10.00 Wąwóz lessowy
Kościół św. Barbary z 1772 r.
11.40 Średniowieczne grodzisko –
pozostałości gródka stożkowatego
z reliktami dworu rycerskiego

4.

Mychów

7,0

4

11.10

5.

Jędrzejowice

9,7

3

12.20

6.

Szyby

11,7

2

12:50

7.

Szewna

14,0

2

13.20

Zespół kościoła św. Mikołaja
14.00 z otoczeniem i cmentarzem
z lat 1775-88, koniec wędrówki

8.

Kurzacze
Leśniczówka Zwierzyniec

9,0

14:30

17:00

9.

Kielce

65

18:15

Razem

14

-

Ognisko integracyjne w Kąciku
Edukacji Ekologicznej
Powrót do Kielc

14

7. Liczba miejsc: 34+1
8. Składka (prowiant na ognisko, okolicznościowy znaczek, ubezpieczenie NNW):
15 zł – członkowie AKTK,
20 zł – studenci/doktoranci/pracownicy/absolwenci
PŚk,
członkowie
Klubu
Turystów Pieszych PTTK „Przygoda”,
25 zł – inni członkowie PTTK,
30 zł – pozostali.

9. Warunki uczestnictwa:
1) impreza organizowana jest na zasadach koleżeńskich (samorealizacji) przy
społecznym zaangażowaniu członków Akademickiego Klubu Turystyki
Kwalifikowanej PTTK Politechniki Świętokrzyskiej „SABAT” (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) uczestnictwo w imprezie jest dobrowolne,
3) uczestnikami imprezy mogą być: członkowie AKTK, studenci, doktoranci,
pracownicy i absolwenci Politechniki Świętokrzyskiej oraz inne osoby w miarę
wolnych – wg kolejności zapisów i po wpłaceniu składki,
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, postanowień Organizatorów, itp.,
9) zakazuje się uczestnictwa w imprezie osób będących pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających oraz spożywania lub zażywania takich
środków podczas imprezy,
10) 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,
11) dane osobowe uczestników spoza PTTK będą wykorzystane przez AKTK
wyłącznie na potrzeby organizacji imprezy, w tym wykupienia ubezpieczenia
NNW (pesel), zgodnie z przepisami RODO,
12) uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku uczestnika na czas nieokreślony w formie zdjęć do
celów promocyjnych działalności AKTK (strona internetowa, relacje w prasie,
kronika, itp.), zgodnie z przepisami RODO.
Zapisy i wpłata składki do 5 grudnia 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)
W razie wyczerpania miejsc może zostać wynajęty dodatkowy BUS,
pod warunkiem zapisania się min. 15 osób.

