
  

    

                                

                                        
                                                

 
 

 
REGULAMIN 

VI RODZINNEGO  RAJDU  PIESZEGO   „KIELCE ZNANE I NIEZNANE –  
16.09.2017 R 

 
I. CEL IMPREZY 
-   upowszechnianie form aktywnego wypoczynku  wśród mieszkańców Kielc; 
-               propagowanie walorów  historycznych i duchowych wśród mieszkańców Kielc 
II. TERMIN I MIEJSCE 
    16.09.2017 r. (sobota)  - Plac Jana Pawła II przy Katedrze 
                 godz. 10:00 – rozpoczęcie rajdu 
                 godz. ok 16.00 – zakończenie  

TRASA: Plac św. Jana Pawła II – Pomnik Czwórki Legionowej /ul. Aleja Legionów- Stadion La i 
Hala „Legionów”- tereny rekreacyjne na Stadionie –Kościół Chrystusa Króla ul. Sobieskiego 
ul. Obrzeźna –ul. Opoczyńska – ul. R. Kalinowskiego – ul. Ściegiennego –ul. Pińczowska –
przejście tunelem pod drogą krajową nr 73 –tereny leśne u podnóża G. Telegraf –pomnik 
pomordowanych –ul. Łanowa (Zespół Szkół im. Jana Pawła II)- ul. Sukowska (kościół) i 
powrót do  Ośrodka Rekreacji i Hipoterapii MAAG przy ul. Ściegiennego. 
 III.  ORGANIZATOR 
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach 
- Referat Kultury Fizycznej i Sportu Kurii Diecezjalnej w Kielcach 
-             Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska 
IV. ZASADY  UCZESTNICTWA 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu . 
2. Dzieci i młodzież szkolna mogą brać udział tylko pod opieką dorosłych. 
3. Organizatorzy  rajdu  zapewniają uczestnikom  przewodnika na trasie. 
4.  Uczestnicy rajdu  pieszego  zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości. 
5. Każdy uczestnik powinien przestrzegać zasad regulaminu oraz bezwzględnie         

przestrzegać  zaleceń i wskazań organizatora(przewodnika),  
       zasad ochrony przyrody oraz zasad prawa  ruchu drogowego.  

V. ZGŁOSZENIA  
               Zapisy i bliższe informacje:   
                Dział Organizacji Imprez Sportowych MOSiR Kielce (Hala „Legionów”)  

  ul. L. Drogosza 2 w godz.  8.00 – 15.00; tel. 41 36 76 718 w.941/942; 664 920 603. 
  e-mail: marketing@mosir.kielce.pl;  lub w dniu  rajdu  od godz. 9:15; 

  
VI. SPRAWY FINANSOWE 
 Koszty organizacji pokrywają organizatorzy. 
 
VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 
                    1.     Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie uczestników (NNW). 
                    2 .   Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione, także za szkody powstałe wobec  
                            uczestników lub też przez nich wyrządzone.  
                    3.     W razie niesprzyjającej pogody lub innych wydarzeń  zagrażających zdrowiu i      
                            bezpieczeństwu uczestników, impreza może zostać przez organizatorów odwołana 
                    4.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
                    5 .   Podczas rajdu  uczestnicy zobowiązują się  nie palić papierosów i nie spożywać      
                           napojów  alkoholowych.  
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