II MARATON DINOZAURA
Regulamin
1. Cel maratonu:
 Uczczenie jubileuszów Wojtka Paska obchodzonych w 2021 roku:
 50-lecia startów biegowych
 25-lecia pełnienia funkcji prezesa Oddziału PTTK w Końskich
 Sprawdzenie swoich możliwości w marszu długodystansowym
 Integracja środowiska piechurów i maratończyków
 Promocja walorów krajoznawczych Ziemi Koneckiej
 Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia

2. Organizator:
Turystyczna rodzinka Pasków wraz z przyjaciółmi

3. Miejsce, termin i przebieg imprezy
Bazą maratonu jest Ośrodek Wypoczynkowy „Kasia” w Sielpi przy
ul. Spółdzielczej 11
Piątek (15.10.2021r.)
18.00-21.00 Zakwaterowanie i weryfikacja uczestników
Sobota (16.10.2021)
7.00 Weryfikacja uczestników, wydawanie kart startowych
8.00 Start na dystansie 50 km.
11.00 Start na dystansie 25 km.
20.00 Biesiada integracyjna
Meta maratonu czynna do godz. 21.00.
Niedziela (17.10.2021r.)
9.00 Śniadanie
10.00 Podsumowanie imprezy z wręczeniem medali i nagród
4. Trasa
Trasa wytyczona i oznakowana jest przez organizatorów z
wykorzystaniem
istniejących
szlaków
turystycznych.
Posiada
zróżnicowaną nawierzchnię. Przebiega głownie głównie duktami i
ścieżkami leśnymi ale także w części asfaltowymi drogami publicznymi.
Dystans 50 km: Sielpia - Piekło - Wąsosz - Czarnecka Góra - Grzybów
- Wielka Wieś - Piasek - Stara Kuźnica - Piła - Niebo – Piekło – Sielpia.
Dystans 25 km: Sielpia - rz. Czarna Taraska - rz. Czarna Konecka
- Sielpia - Piekło - Wąsosz - Kamienny Krzyż - Niebo - Piekło - Sielpia.

5. Uczestnictwo
II Maraton Dinozaura jest koleżeńską imprezą turystyczno-rekreacyjną,
prowadzoną w reżimie sanitarnym związanym z pandemią koronawirusa,
której głównym elementem jest długodystansowa wędrówka piesza.
Uczestnikiem imprezy może być każda pełnoletnia osoba zaprawiona
w turystyce pieszej, posiadająca dobry stan zdrowia. W wędrówce na
dystansie 25 km. mogą wziąć udział również osoby nieletnie pod warunkiem
sprawowania nad nimi opieki przez prawnych opiekunów.
6. Zgłoszenia
Zgłoszenia udziału w maratonie przyjmowane są do dnia 30.09.2021r.
pocztą elektroniczną na adres e-mail: wojtek.pasek@wp.pl lub w drodze
wyjątku osobiście w Biurze Oddziału PTTK w Końskich, ul. Partyzantów 9
po wypełnieniu i dostarczeniu organizatorowi druku zgłoszenia. Druk
zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.pttkkonskie.pl
w Kalendarzu imprez. Warunkiem znalezienia się na liście startowej jest
dokonanie opłaty startowej. Zgłoszenia możliwe będą także w późniejszym
terminie, również na starcie imprezy, lecz wówczas organizator nie
gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń. Dodatkowe informacje pod
nr tel. 665 120 308 (W. Pasek).
7. Wpisowe
Ustala się wpisowe dla obu dystansów w wysokości 99,00 zł. przeznaczone
w całości na pokrycie części kosztów organizacyjnych imprezy.
Wpisowe płatne jest na rachunek bankowy:

Ada Dębowska, Nr 22 1560 0013 2007 9991 1000 0001
lub wyjątkowo gotówką w Biurze PTTK. W tytule przelewu należy podać:
Maraton Dinozaura, imię i nazwisko.
8. Świadczenia dla uczestnika maratonu w ramach wpisowego:











Dyplom uczestnictwa
Pamiątkowy odlewany medal za ukończenie wybranego dystansu
Znaczek okolicznościowy
Udział w biesiadzie integracyjnej
Nocleg w dniu 16/17.10.2021r.
Śniadanie (grochówka) w dniu 17.10.2021r.
Niespodzianka dla osób biorących udział w pełnym programie imprezy
Udział w losowaniu nagród i upominków
Odcisk pieczątki okolicznościowej
Punkty na OTP oraz do regionalnej odznaki krajoznawczej „Turysta
Ziemi Koneckiej”.

Turystyczna rodzinka Pasków wraz z Przyjaciółmi

9. Zakwaterowanie
Noclegi w domkach turystycznych 4 osobowych o podwyższonym
standardzie (dwa pokoje sypialne plus obszerny salon), łazienka, TV, aneks
kuchenny z lodówką. Ilość miejsc w domkach o podwyższonym standardzie
jest ograniczona do 70.
Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu z piątku na sobotę lub
dłuższego pobytu w cenie 60 zł. za jeden nocleg. Rezerwacje dodatkowych
noclegów przy zgłoszeniu do imprezy.
10. Obowiązki uczestnika
 Posiadanie podczas wędrówki karty startowej, odpowiedniego ubioru,
odpowiednich map turystycznych, a także prowiantu
 Przestrzeganie przepisów ppoż., ruchu drogowego i ochrony przyrody,
 Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych w związku
z pandemią koronawirusa,
 Stosowanie się zaleceń organizatorów.

zapraszają na drugi
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11. Postanowienia końcowe:
 Impreza ma charakter koleżeński.
 Dopuszczalne jest pokonanie dystansu biegiem lecz nie prowadzi się
klasyfikacji za zajęte miejsce. Ma to tylko znaczenie honorowe.
 Od uczestników wymaga się przestrzegania aktualnych obostrzeń
związanych z pandemią koronawirusa, przestrzegania Karty Turysty,
stosowania się do postanowień organizatorów oraz posiadania na trasie
odpowiedniego do pory roku ubioru, ekwipunku i własnego prowiantu.
 Uiszczone wpisowe nie podlega zwrotowi lub pomniejszeniu o nie
wykorzystane świadczenia.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia
losowe zaistniałe podczas trwania imprezy.
 Uczestnicy biorą udział w maratonie na własną odpowiedzialność,
a w rozumieniu RODO wyrażają zgodę na udostępnienie swojego
wizerunku na jego potrzeby oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych na czas realizacji imprezy.
Uwaga!
Zastrzega się możliwość zmiany programu imprezy, a nawet jej
odwołania w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych
z pandemią koronawirusa COVID-19.
Serdecznie zapraszamy.
Do zobaczenia w Sielpi.

Sielpia, 16-17 października 2021r.

