
 
 

X. PROPONOWANE TRASY: 
 

Każda  grupa biorąca udział    w Rajdzie może indywidualnie opracować   
i realizować  własne trasy zgodnie z proponowanym czerwonym szlakiem 

Świętokrzyskim im. E Massalskiego 
 

 1 dzień 12 sierpnia 2016r 
    Kielce Karczówka – Jaskinia Raj - Chęciny 

 
2 dzień 13 sierpnia 2016r 

   Święta Katarzyna – Łysica- przełęcz św.Mikołaja-skała Agaty- przełęcz   
Kakońska-Kakonin 

 
3 dzień 14 sierpnia 2016r 

Bieliny-Księża Skała- przełęcz Hucka- Łysa Góra- Święty Krzyż – Nowa Słupia 
 

 
      4 dzień  15 sierpnia 2016r   

Nowa Słupia - 50 Dymarki Świętokrzyskie – Zakończenie Rajdu 
 

XI. INFORMACJE OGÓLNE: 
1.Ilość dni uczestnictwa w Rajdzie jest dowolna,                                     

2. Uczestnicy zobowiązani są posiadać dowód tożsamości.  
3. Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu 

Rajdu, zasad turystyki przepisów o ochronie przyrody oraz do 
stosowania się do wskazówek  i zaleceń organizatorów Rajdu. 
4. Minimalna ilość uczestników grupy rajdowej zgłaszanej do 

kwalifikacji wynosi  10 osób 
5. Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa    

    nieszczęśliwych wypadków i szkody powstałe w czasie trwania 
Rajdu  wobec uczestników i osób trzecich. 

       

 

Serdecznie zapraszamy  do udziału w Rajdzie 
 
 
 
 

 
Regulamin  

1 –go Rajdu Hutników  
„ŚLADAMI Polskiego Hutnictwa” 

GÓRY  ŚWIĘTOKRZYSKIE 12-15.08.2016r 
 
   I. CELE RAJDU:   

• integracja pracowników hutnictwa i pracowników z firm pracujących                               
na rzecz huty oraz sympatyków;  

• propagowanie czynnego wypoczynku po pracy  
• poznanie piękna regionu Gór Świętokrzyskich   
• rozpowszechnianie turystyki górskiej i krajoznawczej   
• 50-te Dymarki Świętokrzyskie                                      

   II. GŁÓWNY ORGANIZATOR RAJDU:  

• Związek Zawodowy HUTNIK  
• Klub Turystyki Pieszej przy ZZ Hutnik o/Sosnowiec  
• Koło PTTK  przy AMP o/ Sosnowiec                                              

   III. UCZESTNICTWO:  

1. Uczestnikami Rajdu mogą być drużyny zgłoszone przez Oddziały, 
Koła, Kluby i  Komisje PTTK, stowarzyszenia, zakłady pracy, szkoły 
oraz organizacje   i turyści indywidualni. 

2. Drużyny biorące udział w Rajdzie zapewniają sobie we własnym 
zakresie              przejazd, noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie. 

3. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą uczestniczyć w Rajdzie pod opieką 
dorosłych 

4. Kierownictwo drużyny ma obowiązek zapoznania uczestników z 
Regulaminem Rajdu. 

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że imprezy o charakterze   
 górskim, w których bierze udział niosą za sobą ryzyko  
 nieszczęśliwego wypadku, akceptuje to ryzyko i bierze na siebie pełną  
 odpowiedzialność z tego wynikłą. 



 
 

IV. Imprezy towarzyszące – ogniska turystyczne 1 – R H: 
 

1. Podsumowaniem każdego dnia będą wieczorne ogniska przy 
których uczestnicy będą mogli brać   udział  w konkursach  
indywidualnych jak np.:  

• rzut PODKOWĄ SZCZĘŚCIA 
• rzut do tarczy LOTKĄ 
• rzut kapeluszem „HUTNIKA” 
• konkurs wędkarski 
• konkursy niespodzianki 

 
     2. Drużyny uczestniczące w 1 - R.H: rywalizują o miano       
         najlepszej grupy rajdowej według n/w kryteriów: 
     
     a)  Za zdobycie w wyżej wymienionych  konkursach indywidualnych:  
            I miejsca       8 pkt             IV miejsca   2 pkt. 
            II miejsca       6 pkt              V miejsca    1 pkt. 

      III miejsca       4 pkt              
      b)  Za uczestnictwo w Rajdzie  - w zależności od liczby uczestników                                                                                                                               

• każda drużyna za uczestnictwo otrzymuje                 - 4 pkt. 
• drużyna w przedziale 11- 19 uczestników otrzymuje      - 6 pkt. 
• powyżej 20 uczestników drużyna otrzymuje                    – 8 pkt 

    c)  Za prezentację grupy na każdym „Podsumowaniu Dnia  Rajdu” 
        drużyny otrzymują  
           I miejsca       8 pkt            IV miejsca   2 pkt. 

    II miejsca       6 pkt              V miejsca    1 pkt. 
           III miejsca       4 pkt            
    d) W konkursie wiedzy  turystycznej uczestniczą dwuosobowe Zespoły z       
       każdej drużyny wg klasyfikacji punktowej (maks. jeden zespół  z grupy). 

• za zajęcie I miejsca          -  8 pkt. 
• za zajęcie II miejsca         -  6 pkt. 
• za zajęcie III miejsca        -   4 pkt. 
• za zajęcie IV miejsca       -   2  pkt. 
• za zajęcie V miejsca        -    1  pkt. 

 
     3.  Uczestniczące drużyny  rywalizują  o  miano   najaktywniejszej drużyny   

Rajdu. Zwycięska drużyna  otrzyma puchar „Głównego HUTNIKA  Rajdu” 

 
    

V: ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA:  

 
    Zgłoszenie udziału w 1 - R. H:  „ Góry Swiętokrzyskie - 2016”  prosimy   

   przesyłać na adres: ZZ HUTNIK o/Sosnowiec  41-200 Sosnowiec ul.                 
Niwecka 1, adres meil Jacek.Szpicki@ arcelormittal.com tel. 607 162 901 

   VI. KOSZTY i OPŁATY:  

  Koszty uczestnictwa - (noclegi, przejazdy, ubezpieczenie ) ponoszą                   
zgłaszające drużyny lub turyści zgłaszający się indywidualnie.  

Organizatorzy odstępują od opłaty wpisowego                                                                               

   VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW.  

• Informacja turystyczno - krajoznawcza.. 
• Udział w konkursach indywidualnych i zabawach  
• Puchary  dla  zwycięskich  drużynowych  
• Nagrody dla indywidualnych uczestników konkursów 
• Ogniska turystyczne.  

 
   VIII. ZAKOŃCZENIE RAJDU:  

 
Zakończenie Rajdu odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2016r   

Miejsce zakończenia Rajdu podane będzie w późniejszym terminie 

   IX. INFORMACJE DODATKOWE 
 
        1.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu,  
           o czym poinformuje uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 
        2.Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu Rajdu należy  
           do Organizatorów . 
 

 
 
	


