
XXI Marsz po Medal
R e g u l a m i n

1.Cel imprezy:
- propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu
- poznanie walorów turystycznych Ziemi Koneckiej
- sprawdzenie swoich możliwości w długodystansowym marszu
- włączenie się w ogólnopolską akcję „Kolej na PTTK”

2. Organizatorzy:
 Oddział PTTK w Końskich
 Klub Turystyki Aktywnej „PASAT” w Końskich we współpracy z:

- Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
- Urzędem Miasta i Gminy w Końskich.

3. Start i meta:
Start  w dniu  11 września  2021r.  (sobota)  z  Ośrodka  „Bartek”  w Sielpi,  ul.  Staszica  11.
Nie  przewiduje  się  wspólnego  startu.  Każdy  uczestnik  w  godz.  8.00-9:30  rozpoczyna
indywidualną  wędrówkę  zgodnie  z  oznakowaniem  trasy.  Pobranie  numeru  startowego
w  Biurze  jest  warunkiem  pełnoprawnego  udziału  w  Marszu.  Weryfikacja uczestników
w Biurze w Ośrodku ”Bartek” w sobotę 11 września  w godz. 7.30 – 9.30.  Meta  czynna
do godz.  19.00.  Uczestnicy  kończący  Marsz  zobowiązani  są  do  zgłoszenia  się  w  Biurze
po indywidualny odbiór świadczeń, co będzie równoznaczne z ukończeniem Marszu.

4. Trasa:
Do wyboru trzy dystanse:

• 12,5 km: Sielpia – Gatniki – Niebo – Izabelów – Końskie (meta: wiata Green Velo          
w Ogródku Jordanowskim przy ul. Partyzantów w Końskich)

• 25 km: Sielpia – Gatniki – Niebo – Izabelów – Końskie – Stadnicka Wola – Niebo – 
Piekło – Sielpia (meta w Ośrodku „Bartek” w Sielpi)

• 50 km: pętla trasy 25km pokonywana dwukrotnie.
Trasa marszu przebiega drogami o nawierzchni asfaltowej oraz ścieżkami i duktami leśnymi. 
Na pętli są sklepy w Sielpi i Końskich.

5. Uczestnictwo:
Marsz po Medal jest ogólnodostępną, indywidualną imprezą o charakterze rekreacyjnym. 
Uczestnikami  imprezy  mogą  być  osoby,  które  ukończyły  18  lat  i  posiadają  dobry  stan
zdrowia oraz młodzież szkolna pod opieką nauczyciela. Do udziału w Marszu mogą być
dopuszczone osoby niepełnoletnie, pod warunkiem sprawowania nad nimi opieki przez
prawnego opiekuna.

6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia  08. 09. 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną wraz z
wpłatą wpisowego na konto. Wpisowe wynosi: dla startujący na 50 i 25 km - 35 zł (członkowie
PTTK z opłaconą składką za 2021 r. -  30 zł),  młodzież szkół podstawowych -  20 zł.  Wszyscy
startujący na 12,5 km - 15 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

Oddział PTTK, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, kom. +48 514 030 401
e-mail: biuro@pttkkonskie.pl Konto: 28 1240 5006 1111 0000 5555 8686

7. Noclegi:
Organizatorzy nie zabezpieczają noclegu. Dla zainteresowanych istnieje możliwość
rezerwacji noclegu w Ośrodku „Bartek” w Sielpi, tel. 667 799 680, www.sielpiawczasy.pl
www.sielpia.pl e-mail: sielpia@sielpia.pl, (ilość miejsc ograniczona).

8. Nagrody i świadczenia:
Wszystkim osobom, które dokonają zgłoszenia oraz wpłaty w terminie zapewnia się:

• medal i dyplom za ukończenie wybranego dystansu
• obsługę na trasie i mecie
• kawę i herbatę dla kończących w Sielpi
• słodki upominek dla każdego
• punkty na OTP i odznakę regionalną Turysta Ziemi Koneckiej
• pieczątkę okolicznościową.

9. Obowiązki uczestników:
• pokonanie trasy marszem (zasada „fair play”)
• posiadanie odpowiedniego ubioru, przypięcie numeru startowego na przodzie
• przestrzeganie przepisów p. poż. ruchu drogowego i ochrony przyrody
• stosowanie się do obowiązujących przepisów w związku ze stanem epidemii oraz 

postanowień organizatorów.

10. Postanowienia końcowe:
• nie prowadzi się klasyfikacji a uzyskany czas ma tylko znaczenie honorowe
• wyżywienie i serwis uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie
• impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
• każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się 

we własnym zakresie i nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 
organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych

• uczestnicy w rozumieniu przepisów RODO wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na czas realizacji imprezy

• w razie potrzeby uczestnicy zapewniają sobie transport we własnym zakresie
• z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, możliwe są zmiany w regulaminie, stosowne 

komunikaty pojawią się na stronie www.pttkkonskie.pl
• osoby, nieprzestrzegające regulaminu zostaną zdyskwalifikowane
• interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna.
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