
 

REGULAMIN XIV Rajdu Kapeluszowego 

 

ORGANIZATORZY: 

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach 
Klub Turystów Pieszych PTTK „Przygoda” 

 

Komandor Rajdu: Grażyna Dziółko 

Przygotowanie tras oraz imprezy: Grażyna Dziółko, Urszula Zychowicz, Piotr Garecki, Mirosław Kubik 

Skarbnik Rajdu: Joanna Burtnik 
 

CELE RAJDU 

• Popularyzowanie walorów krajoznawczych regionu świętokrzyskiego. 

• Zachęcanie do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu i do wspólnego, aktywnego wypoczynku wraz z rodziną. 

• Kształtowanie u młodych ludzi dobrych nawyków w turystyce. 

• Zachęcanie do uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej PTTK 

(Siedmiomilowe Buty, OTP, GOT) i regionalnych odznak krajoznawczych. 

• Zapoznawanie z działalnością PTTK. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
Rajd jest ogólnie dostępną imprezą turystyki kwalifikowanej. Nie wymaga specjalnego przygotowania kondycyjnego. Uczestnicy 

wybierają trasy dostosowane do swoich możliwości fizycznych. Mile widziane są całe rodziny. W rajdzie mogą brać udział grupy 

zorganizowane dzieci lub młodzieży z dorosłym opiekunem. 
 

Uczestnik powinien posiadać: odpowiedni strój i obuwie dostosowane do wędrówki pieszej, prowiant i napoje na czas wędrówki. 

Obowiązkowo wędrujemy w nakryciach głowy. Co do ich rodzaju nie ma ograniczeń. Im bardziej pomysłowe, tym lepsze. 

Żadna z głów na naszym rajdzie nie powinna pozostać bez nakrycia. Na mecie rajdu przewidziany jest konkurs na najciekawsze 

nakrycie głowy. Zwycięzca otrzymuje tytuł: „Kapeluszowego Komandora Rajdu” i prawo do pozowania do zdjęć z innymi uczestnikami 

rajdu (jako „maskotka”) w swoim wspaniałym nakryciu głowy. 
 

Nie ubezpieczamy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, chociaż dbamy o to, aby wędrówka była bezpieczna. Nie 

ubezpieczamy osobistych rzeczy uczestników rajdu. Za szkody wyrządzone osobom trzecim odpowiadają uczestnicy lub rodzice, bądź 

opiekunowie niepełnoletnich uczestników. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do wykonywania poleceń przewodników. Nie stosowanie 

się do poleceń może spowodować wykluczenie uczestnika z imprezy. 

 

Opłaty za udział w Rajdzie: 

• dzieci - 6 zł 

• członkowie PTTK i członkowie KTP „Przygoda” z aktualnie opłaconymi składkami - 8 zł 

• pozostali dorośli - 10 zł 
 

TRASY RAJDU 

• Trasa nr 1: Chęciny – Podzamcze Chęcińskie – Góra Rzepka – Chęciny, ok. 7 km 

Zbiórka uczestników: przystanek MPK linii nr 31, godz. 7:40 

Przewodnik: Czesław Siuda 
 

• Trasa II: Spacer po Chęcinach 

Zbiórka uczestników: Rynek w Chęcinach, godz. 11:00 

Przewodnik: Grażyna Dziółko 

 

Zakończenie Rajdu nastąpi pod zamkiem w Chęcinach. Tu przewidziano turystyczne ognisko, konkursy, zabawy i wiele atrakcji - 

niespodzianek. W przypadku złych warunków atmosferycznych miejsce zostanie dostosowane do potrzeb rajdu. 

Spotkanie uczestników przy ognisku ok. godz. 13:00 
 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ: 

• Obsługę przewodnicką rajdu. 

• Potwierdzenie zdobycia punktów do odznak turystycznych (krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej). 

• Turystyczny poczęstunek na zakończenie Rajdu. 

• Gry, zabawy, niespodzianki i konkursy z nagrodami. 
 

Zapraszamy wszystkich (mile widziane rodziny) do wzięcia udziału w tegorocznym Rajdzie. 

Wszystkim życzymy wiele radości i wspaniałej zabawy. 

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.  


