
 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
XVI OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU NOCNEGO ŚWIĘTEGO  

EMERYKA – GAŁĘZICE „STOKÓWKA” 2016 
 

PATRONAT HONOROWY: 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZATOR: 
 

 
 

PARTNERZY: 

       

 

 

MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
 

 

WOJEWODA 
ŚWIĘTOKRZYSKI 

 

STAROSTA 
KIELECKI 

 
 



 

 

 
W RAMACH  

OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „WĘDRUJ Z NAMI OJCZYSTYMI SZLAKAMI”  
W 110 ROCZNICĘ POWSTANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRAJOZNAWCZEGO 

 ORAZ  
W CELU UCZCZENIA 200-LECIA POWOŁANIA W KIELCACH 

GŁÓWNEJ DYREKCJI GÓRNICZEJ I SZKOŁY AKADEMICZNO-GÓRNICZEJ 
 

TERMIN RAJDU: 
Start w sobotę wieczorem 21 maja 2016 r. (godzina startu – patrz opis wybranej trasy). 
Zakończenie w niedzielę rano 22 maja 2016 r.  
  
META RAJDU: 
„Wspinaczkowy Raj” k. Gałęzic (gm. Piekoszów) – nieczynny  kamieniołom „Stokówka” 
(50°49'56.90"N, 20°25'27.47"E) – czynna od 300 do 800  (w miarę potrzeb dłużej). 

Drużyny przyjmowane są na mecie przez Sekretarza Kapituły Rajdu w godzinach od 300 do 630. 
Sekretarz sprawdza brzmienie haseł Rajdowych, podawanych przez poszczególne drużyny. 
Od uczestników Rajdu wymagamy poruszania się oraz przebywania tylko w wyznaczonym przez 
organizatorów obszarze.  
 
TRASY RAJDU: 
 
TRASA 1. PIESZA  
Karczówka (start w godz. 21:00 – 22.30, wiata przed klasztorem)  – (szlak czerwony Karczówka  
– Chęciny) – G. Brusznia – Białogon – Zalesie – P. Zgórskie – J. Raj – G. Zelejowa – (niebieski 
szlak Łagów – Chęciny) – J. Piekło – (ścieżka dydaktyczna – znaki kolor zielony) – Wspinaczkowy 
Raj „Stokówka” (ok. 21 km. Na trasie niebezpieczne miejsce – G. Zelejowa. Pożądana 
sprawność fizyczna ) . 
 
TRASA 2. PIESZA  
Kielce (start w godz. 21:00 – 22:30, pl. Zamkowy – wejście do Pałacu Biskupów Krakowskich)   
– Park Miejski – (spacerowy szlak niebieski) – rez. Kadzielnia – al. Na Stadion (czarny szlak 
Kielce, ul. Szczepaniaka – Pierścienica) – G. Pierścienica – (szlak niebieski Łagów – Chęciny) 
 – G. Biesak – Słowik – P. Zgórskie – Szewce – J. Piekło – (ścieżka dydaktyczna – znaki kolor 
zielony) – Wspinaczkowy Raj „Stokówka” (ok. 23 km. Pożądana sprawność fizyczna ). 
 
TRASA 3. PIESZA  
Piekoszów (start w godz. 21:00 – 22:30, plac przed kościołem) – (szlak czarny Piekoszów 
 – P. Zgórskie) – Łaziska – G. Belnia – G. Zielona (P. Zgórskie) – (niebieski szlak Łagów – Chęciny) 
– Szewce – J. Piekło – (ścieżka dydaktyczna – znaki kolor zielony) – Wspinaczkowy Raj 
„Stokówka” (ok. 20 km. Pożądana sprawność fizyczna ). 
 
 



 

 

 
 
TRASA 4. PIESZA  
Wierna Rzeka (start w godz. 20:00 – 22:00, stacja PKP Wierna Rzeka) – (szlak żółty Wierna 
Rzeka – Chęciny) – Zajączków – G. Miedzianka – Grząby Bolmińskie – Grzywy Korzeczkowskie  
– Chęciny – (szlak niebieski) – J. Piekło – (ścieżka dydaktyczna – znaki kolor zielony)  
– Wspinaczkowy Raj „Stokówka” (ok. 26 km. Pożądana sprawność fizyczna ). 
 
TRASA 5. ROWEROWA (Z PRZEWODNIKIEM). 
Kielce (start o godz. 22:00, pl. Zamkowy – wejście do Pałacu Biskupów Krakowskich)   
– w większości po znakowanych szlakach rowerowych – Wspinaczkowy Raj „Stokówka” (ok. 70 
km. Pożądana sprawność fizyczna ). 
 
TRASA 6. ROWEROWA (SAMODZIELNA). 
Kielce (start o godz. 22:00, pl. Zamkowy – wejście do Pałacu Biskupów Krakowskich)   
– w większości po znakowanych szlakach rowerowych – Wspinaczkowy Raj „Stokówka”  
(ok. 100 km. Pożądana sprawność fizyczna ). Przybliżony przebieg trasy w formacie 
KML oraz GPX dla urządzeń GPS dostępny będzie na oficjalnej stronie Rajdu najpóźniej na 2 dni 
przed startem.  
 
Uwaga! Od uczestników poruszających się trasami 5 i 6 wymagamy kompletnego oświetlenia 
pojazdu. W miarę możliwości prosimy zabrać również kamizelki odblaskowe. Od osób 
niepełnoletnich wymagamy okazania karty rowerowej przed rozpoczęciem Rajdu (zgodnie   
z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym).  
W przypadku trasy nr 6 niezbędne jest posiadanie aktualnej mapy turystycznej z zaznaczonymi 
szlakami rowerowymi (w tym Green Velo).  
 
NAGRODA GŁÓWNA: 
„Emeryk” – figura Św. Emeryka z Nowej Słupi w interpretacji ludowego artysty.  
Nagrody Rajdowe przyznaje Kapituła Rajdu w drodze demokratycznego głosowania. Do jej prac 
każda drużyna deleguje swojego przedstawiciela.  
 
PUNKTACJA (do przyznania nagrody głównej):  
• Za każdy prawidłowo uzupełniony wyraz w haśle Rajdowym.  
• Za dowolny występ o charakterze rozrywkowym: dowcip, skecz, piosenka, itp.                            

zaprezentowany na mecie Rajdu.  
• Punkty są przyznawane przez Członków Kapituły Rajdu w oparciu o oddzielny regulamin. 

Gdy dwie drużyny uzyskają tę samą ilość punktów, organizatorzy urządzają między nimi 
dogrywkę ze znajomości Regionu Świętokrzyskiego.  

 
Na mecie Rajdu Czekają na Was inne konkursy – niespodzianki! 

 
 



 

 

 
 
 
UCZESTNICTWO: 
• W Rajdzie biorą udział drużyny. Drużyna musi liczyć co najmniej dwie i nie więcej niż 

czterdzieści osób (nie dotyczy trasy rowerowej nr 5 – z przewodnikiem). 
• Każdy może zgłosić trasę indywidualną dla swojej drużyny. Należy ustalić to                                     

z organizatorami i do 20 maja br. nadesłać jej opis.  
• Na szlak może wyruszyć każdy piechur w wieku od 10 do 100 lat. Niepełnoletni Rajdowicze 

muszą (niestety) zabrać ze sobą na wędrówkę rodziców, nauczycieli, wychowawców lub 
prawnych opiekunów.  

• Na trasę Rajdu zgłoś się z dowodem tożsamości, w ubiorze dostosowanym do zmiennych 
warunków pogodowych.  

• Masz inne problemy lub wątpliwości związane z Rajdem – zadzwoń do nas: 515 045 475.  
 
TO CO NAJWAŻNIEJSZE (zawsze jest pisane drobnym drukiem, a u nas odwrotnie):  

 W imieniu uczestników Rajdu Zgłaszający drużynę oświadcza, że akceptuje regulamin Rajdu 
oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłaszanych uczestników do celów 
związanych z organizacją Rajdu. Zapoznanie uczestników z regulaminem należy  
do obowiązku Zgłaszającego.  

 Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku  
w relacjach z Rajdu zamieszczonych w mediach oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Rajdu jak również na ich gromadzenie  
w bazach danych Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają 
się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu 
swój adres e–mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204). 

 Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane                                     
z przeprowadzeniem Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za 
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed i w trakcie Rajdu. Uczestnicy 
startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną  
i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają 
się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora, w razie wypadku lub 
szkody związanej z Rajdem. Uczestnicy przyjmują również do wiadomości, że w razie 
wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.  

 Każdy uczestnik Rajdu (osoba zgłoszona do startu w Rajdzie z opłaconym wpisowym) jest 
ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków w dniach 21 i 22 maja 2016 r.  

 W przypadku członków PTTK ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
równoważne jest z opłaceniem składek członkowskich za 2016 r. (szczegółowe informacje 
na temat ubezpieczenia NNW PTTK znajdują się na stronie 
http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/nnw/ – prosimy podanie w zgłoszeniu numeru 

http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/nnw/


 

 

legitymacji PTTK z opłaconymi składkami za 2016 r. oraz zabranie jej na start w celu 
weryfikacji). 

 Ubezpieczenie nie obejmuje następstw nieszczęśliwego wypadku, podczas zaistnienia 
którego Ubezpieczony był pod wpływem alkoholu (przez co rozumie się spożycie alkoholu, 
które prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 promila alkoholu lub obecność w wydychanym 
powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3), narkotyków lub środków odurzających.  

 Organizator zapewnia obecność ratownika medycznego dyżurującego na mecie Rajdu   
w godz. 19.00 – 8.00 tel. 607 562 815. 

 Wskazane jest aby każda drużyna posiadała apteczkę.  

 Prosimy o zabranie na trasę Rajdu telefonu komórkowego z numerem podanym                             
w zgłoszeniu (telefon kierownika drużyny).  

 Turystów poruszających się pieszo po trasach Rajdowych prosimy o posiadanie elementów 
odblaskowych – zgodnie z Art. 11 ust. 4a Prawo o ruchu drogowym: 

 "Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest 
obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników 
ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po 
chodniku." 

 Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 
odpowiada osobiście. 

 Prosimy o zabranie na trasę Rajdu aktualnej mapy turystycznej, kompasu oraz latarek.  

 Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania „Karty Turysty” i przepisów p.poż.  

 Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, hodowlanych, szkółkach leśnych  
i terenach prywatnych.  

 W obszarach leśnych nie wolno używać źródeł światła o otwartym płomieniu. 

 Informacje dla uczestników tras rowerowych:  
− Od uczestników tras rowerowych wymaga się kompletnego oświetlenia roweru.  
− Uczestnicy Rajdu biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie 

ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się  
w bezpiecznym miejscu.  

− Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości oraz karty 
rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy  
i umiejętności poruszania się po drogach (wg przepisów prawa o ruchu drogowym  
− w przypadku osób pełnoletnich takim dokumentem jest dowód osobisty). 

− Trasa Rajdu miejscami będzie przebiegać po drogach publicznych i odbywać się przy 
nieograniczonym ruchu drogowym – wszyscy uczestnicy muszą zachować szczególną 
ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym.  

− Po drogach publicznych poruszamy się w grupach maksymalnie 15 osobowych. 
Następna grupa jedzie w odstępie min. 200 metrów od poprzedzającej. 

− Prawo uczestnictwa w Rajdzie mają osoby tylko pełnoletnie. Osoby nieletnie w wieku 
16–17 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.  

− W Rajdzie mogą wziąć udział osoby poniżej 16 roku życia tylko pod stałą opieką osoby 
dorosłej rodzica lub opiekuna prawnego uczestniczącego w Rajdzie.  



 

 

 Za wyjątkiem poważnych przypadków losowych, nie zwracamy opłat osobom przyjętym na 
Rajd, które nie wzięły w nim udziału.  

 W przypadku gdy na daną trasę zgłosi się tylko jedna drużyna organizator zastrzega sobie 
prawo do zaproponowania trasy zastępczej.  

 Wszelkie reklamacje w sprawie Rajdu należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie  
jednego miesiąca od dnia jego zakończenia.  

 Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).  

 Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatorów 
Rajdu.  

 Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza znajdującego się na oficjalnej 
stronie Rajdu www.emeryk.pttk.pl do dnia 12 maja 2016 r.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dokonywania zgłoszeń.                       
Ze względu na ograniczoną ilość znaczków Rajdowych osoby zgłoszone po 12 maja 2016 r. 
mogą otrzymać je w terminie późniejszym. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną 
powiadomieni najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem Rajdu. 

 Zgłoszenia bez opłat nie będą brane pod uwagę. 

 Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie www.emeryk.pttk.pl 
 
PRZEBIEG RAJDU:  
• W miejscu startu każda drużyna otrzymuje opis trasy, w którym podana jest treść hasła 

Rajdowego. W treści hasła brakuje dwóch wyrazów. Należy je uzupełnić w oparciu                         
o wskazówki zawarte w opisie trasy.  

• Punktów kontrolnych na trasach Rajdowych nie organizuje się. Zamiast tego, każda drużyna 
powinna dotrzeć (zgodnie z opisem trasy) do odpowiednich obiektów (pomniki, zabytkowe 
budowle, itp.) w terenie, aby z nich odczytać informacje, niezbędne do uzupełnienia 
brakujących wyrazów w swoim haśle Rajdowym. 

 
PONADTO CZEKA NA WAS: 
• Znaczek Rajdowy przecudnej urody (tradycyjnie metalowy)  
• Gorąca herbata lub kawa oraz ciepła strawa 
• Nagrody za udział w konkursach  
• Punkty na GOT / OTP lub KOT  
• Prezentacja programów przygotowanych przez poszczególne drużyny 
• Inne atrakcje. 

 
WPŁATY: 
• Opłata za jednego uczestnika w drużynie – 15 zł. 
• Opłata od turysty niezorganizowanego – 25 zł (żeby mu się samemu odechciało chodzić po 

nocy!). 

http://www.emeryk.pttk.pl/


 

 

• Opłata od przewodników turystycznych, przodowników turystyki kwalifikowanej, członków 
kół (klubów) PTTK – 10 zł (podaj w zgłoszeniu nr legitymacji PTTK z opłaconymi składkami za 
2016 r.). 

• Opłata od członków szkolnych kół (klubów) PTTK – 6 zł (podaj w zgłoszeniu nr legitymacji 
PTTK z opłaconymi składkami za 2016 r.). 

• Opłata od opiekunów grup młodzieży szkolnej (1 opiekun na 10 uczestników) – nie jest 
pobierana. 

 
Rajd nie jest imprezą masową, nie ma charakteru komercyjnego i jest imprezą non profit 
przygotowaną na zasadzie samoorganizacji. Osoby uczestniczące w rajdzie dokonują wpłat na 
pokrycie kosztów jego organizacji. 

 
Wpłat prosimy dokonywać do dnia 13 maja 2016 r. na konto: 

PKO BP O/Starachowice 
64 1020 2674 0000 2102 0043 1437 

Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach 
ul. Kielecka 3 

 
podając w tytule: Wpisowe Emeryk 2016 – zgłoszenie drużyny [nazwa drużyny], osób [ilość 
osób uczestniczących w Rajdzie]. 
 

 
Do zobaczenia na szlaku… 

 
kontakt@emeryk.pttk.pl 

www.emeryk.pttk.pl 
www.starachowice.pttk.pl 
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