
R e g u l a m i n 
 

RAJDU ROWEROWEGO 
 

1.  Cel imprezy 
 

✓ Poznanie walorów krajoznawczych, historii i tradycji przemysłowych  

Ziemi Koneckiej. 

✓ Popularyzacja turystyki rowerowej. 

✓ Przejazd historyczną trasą orszaku królewskiego króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego w 230 rocznicę jego pobytu na Ziemi Koneckiej. 
 

2.  Organizatorzy 
 

✓ Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” 

✓ Starostwo Powiatowe w Końskich, przy współpracy: 

✓ Oddziału PTTK w Końskich 

✓ Gmin powiatu koneckiego: Smyków, Radoszyce i Ruda Maleniecka. 
 

3.  Przebieg imprezy 

 Weryfikacja uczestników w dniu rajdu 15.07.2017 r., w miejscach zbiórek na 15 

minut przed planowanym wyjazdem. Przejazd grupowy, etapami na trasie orszaku 

królewskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego o ogólnej długości ok. 45 

km (plus powrót do miejsca zamieszkania): Końskie – Sielpia – Miedzierza – 

Adamów – Smyków – Radoszyce – Jacentów - Ruda Maleniecka - Wyszyna Rudzka 

– Maleniec. Udział w atrakcjach zaplanowanych w ramach Kuźnic Koneckich na 

trasie przejazdu. Powrót z Maleńca do miejsc wyjazdu indywidualny. 
 

1.   11.30  Start w Końskich   Fontanna przy UMiG  
2.   12.15  Wyjazd z Sielpi  MOR / parking, ul. Spacerowa 1 
3.   14.00  Wyjazd z Adamowa Muzeum Ludowe 
4.   14.15  Wyjazd ze Smykowa   Pomnik pomordowanych 

mieszkańców Królewca i Adamowa (w lesie w stronę Kozowa) 
5.   16.00  Wyjazd z Radoszyc Rynek/parking przy kościele 
6.   16.45  Wyjazd z Jacentowa   Altana 
7.   17.00  Wyjazd z Rudy Malenieckiej Urząd Gminy 
8.   17.30  Meta w Maleńcu   Zabytkowy Zakład Hutniczy 

 

W programie m.in.:  zwiedzanie Muzeum Ludowego w Adamowie,  Zabytkowego 

Zakładu Hutniczego w Maleńcu, udział w inscenizacjach historycznych na trasie 

orszaku królewskiego oraz w imprezach towarzyszących odtworzeniu wizyty Króla. 
 

4.  Uczestnictwo 

 Rajd Rowerowy jest imprezą ogólnodostępną o charakterze  turystyczno-

promocyjnym. Uczestnikiem rajdu  może być każda osoba pełnoletnia oraz dzieci  

i młodzież szkolna pod warunkiem sprawowania nad nią opieki przez rodzica, 

opiekuna prawnego lub nauczyciela.  Uczestnik w dniu rajdu stawi się na miejsce 

zbiórki ze swoim rowerem oraz dokumentem tożsamości (dzieci obowiązuje 

karta rowerowa). W rajdzie może brać udział rowerzysta, którego rower jest  

w prawidłowym stanie technicznym i wyposażony w osprzęt rowerowy 

wymagany przepisami prawa o ruchu drogowym. Każdy uczestnik rajdu 

odpowiada za wypadki powstałe w czasie trwania imprezy oraz za szkody, które 

wyrządzi innym uczestnikom lub osobom postronnym. Każdy uczestnik rajdu 

podporządkowuje się wszystkim zasadom, jakie będą obowiązywać w trakcie 

trwania imprezy.  Każdy uczestnik rajdu będzie przestrzegał przepisów ruchu 

drogowego. Zaleca się, aby uczestnicy rajdu byli wyposażeni w kaski chroniące 

głowy (dzieci obowiązkowo). Osoba łamiąca regulamin może zostać 

wykluczona z rajdu przez organizatora w każdym momencie jego trwania. 
Dołączenie i odłączenie uczestników możliwe jest na każdym etapie rajdu. 

 

Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

 

Zgłoszenia do udziału w rajdzie przyjmują do 12.07.2017 r.: 
 

Końskie Oddział PTTK, ul. Partyzantów 1, tel. 41 372 3170,   

  www.pttkkonskie.pl, biuro@pttkkonskie.pl 

Smyków Urząd Gminy, Smyków 91, tel. 41 373 91 81 

                     Elżbieta Sosnowska, e-mail: ela.sosnowska@smykow.pl 

Słupia  Urząd Gminy, Słupia Konecka 30A, tel. 41 391 11 47 

Radoszyce Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 28, tel. 41 373 50 83 

                     Paulina Bańburska, e-mail: paulina.banburska@radoszyce.pl 

Ruda Maleniecka Urząd Gminy, Ruda Maleniecka 99A, tel. 41 373 13 40 

lub 41/ 373 13 48 Tomasz Przybył e-mail: tomasz.przybyl@rudamaleniecka.pl 
   

5.  Świadczenia dla uczestników 
 

✓ pamiątkowy certyfikat uczestnictwa, 

✓ okolicznościowy znaczek rajdowy, 

✓ napoje i wyżywienie na trasie przejazdu, 

✓ ubezpieczenie NNW, 

✓ udział w losowaniu upominków na mecie rajdu w Maleńcu, 

✓ punkty do odznak: Kolarska Odznaka Turystyczna (KOT) oraz Turysta 

Ziemi Koneckiej, 

✓ odcisk pieczęci pamiątkowej. 
 

6. Obowiązki uczestników 
 

✓ posiadanie sprawnych rowerów, 

✓ przestrzeganie Karty Turysty i przepisów ruchu drogowego, 

✓ stosowanie się do postanowień organizatorów. 
 

7. Postanowienia końcowe 
 

✓ Trasa rajdu przebiega drogami o zróżnicowanej nawierzchni. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na ubytki w asfalcie, koleiny, wystające kamienie  

i korzenie, niebezpieczne krawędzie jezdni i pobocza. Dodatkowym 

utrudnieniem może być duże natężenie ruchu. 

http://www.pttkkonskie.pl/
mailto:biuro@pttkkonskie.pl


✓ Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie 

biorą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy. 

✓ Rozwiązanie rajdu nastąpi na mecie na terenie ZZH Maleniec. 

✓ Za rzeczy osobiste i sprzęt będący w użytkowaniu przez rowerzystów 

biorących udział w rajdzie, a zgubiony lub skradziony, organizator nie 

ponosi odpowiedzialności. 
✓ Interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna. 

 

Do zobaczenia na trasie orszaku królewskiego 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Końskich 

Oddział PTTK w Końskich 
 

 

 

 

RAJD ROWEROWY  
ORSZAKIEM KRÓLEWSKIM  

PO ZIEMI KONECKIEJ 
 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

R E G U L A M I N 

  
Końskie - Maleniec, 15 lipca 2017 r. 

 


