
IV RAJD BORYSA 
 

Regulamin 

 
 

 

 

1.  Cel rajdu : 
 

 Uczczenie  trzecich urodzin Borysa  

 Integracja braci turystycznej 

 Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia 
 
 

2.  Organizator: 
 

Turystyczna rodzinka Pasków wraz z przyjaciółmi  
 

3.  Termin i przebieg imprezy: 
 

Weryfikacja uczestników i indywidualne wyjście na trasę o długości   

ok.12 km w godz. 9.00-10.00 w dniu 30.01.2021r. (sobota)  spod siedziby 

PTTK w Końskich przy ul. Partyzantów 9 (budynek byłego gimnazjum).  

Z powodu pandemii nie przewiduje się wspólnego startu i uroczystego 

zakończenia.  Meta rajdu czynna w godz. 12.00-14.00 w miejscu startu. 

Odbiór certyfikatów i losowanie upominków indywidualne, bezpośrednio 

po zakończeniu spaceru.    
 

 

4.  Uczestnictwo: 
 

IV Rajd Borysa jest indywidualną koleżeńską imprezą turystyczno-

rekreacyjną, prowadzoną w reżimie sanitarnym związanym z pandemią 

koronawirusa, której głównym elementem jest piesza wędrówka. 

Uczestnikiem imprezy może być każda pełnoletnia osoba, która posiada 

dobry stan zdrowia. Mile widziana jest również młodzież i dzieci, ale pod 

warunkiem sprawowania nad nimi opieki przez prawnych opiekunów.  

Grupa wędrujących wspólnie piechurów nie może liczyć więcej niż 5 osób.  

 
 

5.  Zgłoszenia 
 

Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmuje osobiście, telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną do wtorku 26.01.2021r: 
 

Wojciech Pasek nr tel. 665 120 308, e-mail: wojtek.pasek@wp.pl 
          

 

Zgłoszenia możliwe będą także w późniejszym terminie, również na starcie 

imprezy, lecz bez gwarancji  otrzymania wszystkich świadczeń. 

6.  Wpisowe 
 

Ustala się wpisowe na pokrycie części kosztów organizacyjnych, płatne przy 

zgłoszeniu lub weryfikacji w wysokości: 

Osoby pełnoletnie - 15,00 zł    

Dzieci i młodzież  - 10,00 zł    

Rówieśnicy jubilata urodzeni w 2018 roku oraz osoby urodzone w innych 

latach w dniu 27 stycznia biorą udział w imprezie nieodpłatnie. 
 

 
 

7.  Świadczenia dla uczestnika rajdu: 
 

 Certyfikat uczestnictwa  

 Znaczek rajdowy 

 Odcisk pieczątki okolicznościowej 

 Opieka przewodnicka 

 Udział w losowaniu nagród i upominków 

 Punkty do odznak turystyki kwalifikowanej oraz regionalnej odznaki 

krajoznawczej „Turysta Ziemi Koneckiej ” 
 

8.  Postanowienia końcowe: 
 

Impreza ma charakter koleżeński. Uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie  

aktualnych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa COVID-19, w tym  

zachowanie dystansu społecznego i używanie maseczek. Wymagany jest także  

dobry humor, odpowiedni do pory roku ubiór i ekwipunek, przestrzeganie Karty 

Turysty oraz stosowanie się do postanowień organizatorów. Wpisowe na rajd nie 

podlega zwrotowi. W przypadku wprowadzenia zakazu organizacji imprez 

turystycznych lub wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych zastrzega się 

możliwość odwołania imprezy lub zmiany jej przebiegu. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe zaistniałe  podczas trwania 

rajdu. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność, 

ubezpieczają się we własnym zakresie, a w rozumieniu RODO wyrażają zgodę na 

udostępnienie swojego wizerunku na potrzeby rajdu oraz przetwarzanie swoich 

danych osobowych na czas jego realizacji. 
 

 

   Zachowaj dystans społeczny 

 

 

 
 

                                                                                                              

                                                                                                       Serdecznie zapraszamy  
                                                                                        w imieniu Jubilata 



 

Organizatorzy IV Rajdu Borysa 

zapraszają na cykliczne  

imprezy turystyczno-rekreacyjne 

organizowane przez PTTK Końskie  

w 2021 roku 
 

 

Lp Termin Nazwa imprezy 
Miejsce 

przeprowadzenia 

1 
16 stycznia  

 sobota  
XXXIV 

Rajd Zimowy 
Okolice Końskich 

2 
6 lutego  
sobota  

XXII  

Zimowy Marsz na 25 km 
Ziemia Konecka 

3 
6 marca  
sobota  

XLVI  

Rajd Bab 
Ziemia Konecka 

4 
3 maja  

poniedziałek 
XXX Jubileuszowe 

3 Majowe Biegi Uliczne  

  Park Miejski                   

w Końskich 

5 
8/9  maja 

sobota /niedziela 
XXV Jubileuszowy Rajd Pieszy 

Nocna Majówka 
Ziemia Konecka 

6 
29 maja  
sobota 

XVI 

Cross Maraton 

„Przez Piekło do Nieba”  

Niebo, Piekło 

 i okolice 

7 
19 czerwca 

sobota-niedziela 

 XXIX  

Konecki Maraton Pieszy  

Ziemia 

Świętokrzyska 

zak. w Sielpi 

9 
27-29 sierpnia 
piątek-niedziela  

XX Jubileuszowy 

Supermaraton Pieszy na 100 km 

Konecka Setka 

Ziemia 

Świętokrzyska 

zak. w Sielpi 

10 
4 września  

sobota-niedziela 

XXVIII  

Konecki Rajd Rowerowy 

Ziemia 

Świętokrzyska 

zak. w Sielpi 

11 
11 września 

 sobota  
XXI  

Marsz po Medal 

Ziemia Konecka 

zak. w Sielpi 

12 
6 listopada  

sobota 
XXV Jubileuszowy 

Rajd Niepodległości 

Ziemia Konecka 

zak. w Końskich  

 
 

 Bliższe informacje:  tel./kom. 514 030 401 , www.pttk.konskie.pl  

Turystyczna rodzinka Pasków wraz z przyjaciółmi  
 

zaprasza na imprezę koleżeńską pt.   
 

IV 

RAJD BORYSA 
Regulamin 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Końskie, 30 stycznia 2021r. 


