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L NOCNY RAJD ŚWIETLIKÓW 
część turystyczna jubileuszu 70-lecia powstania 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góry Świętokrzyskie, 23-25.X.2020 



Termin i miejsce rajdu: 
Rajd odbędzie się w terminie 23-25.10.2020 r., na terenie Gór Świętokrzyskich. 

 

Organizator: 
Oddział Warszawski PTTK 

 

Kierownictwo rajdu: 
Komandor: Marcin Rogoziński, PTP 10530/II 

Z-ca Komandora: Anna Wikieł 

Kierownik tras I nocy: Jacek Trzoch, PTP 10211/II 

Kierownik trasy II nocy: Marcin Rogoziński, PTP 10530/II 

Kwatermistrz: Dariusz Nazarczyk, PTP 8925/III 

Sekretarz: Edyta Jesiona-Kraś, PTP 10531/III 

 

Koordynator całości: Jacek Trzoch, PTP 10211/II 

 

Patronat honorowy: 

 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

 Starosta Ostrowiecki 

 Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski 

 Burmistrz Miasta i Gminy Wołomin 

 Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

 Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 Prezes Zarządu Głównego PTTK 

 

Patronat medialny: 
 Radio Kielce S.A. 

 Radio Ostrowiec 

 
Partnerzy: 

 Kaufland 

 „TAGO” Tadeusz Gołębiewski  

 

 

Start: 
Miejscowość: Sudół 135A – parking przy Muzeum Historyczno-Archeologicznym. 

Punkt startowy czynny będzie w godzinach 20:00 — 00:30. Każda z grup startuje 

o godzinie ustalonej w czasie zgłaszania uczestnictwa. Ustalona godzina jest 

niezmienną. Ze względu na to, że grupy bezpośrednio po stracie wchodzić będą na 

podziemną trasę turystyczną nie wolno się spóźniać. 

Do punktu startowego uczestnicy docierają we własnym zakresie. Dla tych którzy na 

imprezę przyjadą samochodami, organizatorzy zapewniają dozorowany parking. 

 

 

 



Przebieg imprezy: 
 23.X.2020 od godziny 20:30 — wymarsz grup na trasy. Pokonanie trasy zgodnie 

z wytycznymi otrzymanymi na starcie. Długość całego odcinka ok. 27 km.  

 24.X.2020 — odpoczynek dzienny. W godzinach popołudniowych obiad, 

wieczorem – ognisko. Wymarsz grup na trasę II nocy od godziny 21:00. 

 25.X.2020 o godzinie 9:00 — zakończenie Rajdu. Dla zainteresowanych, poza 

świadczeniem, istnieje możliwość - w godzinach popołudniowych - przejechania 

się drezyną (napęd siła własnych mięśni) a także zwiedzenia Muzeum Orła Białego 

w Skarżysku-Kamiennej. 

 

Cele rajdu: 
 uczczenie 70-lecia powstania PTTK 

 popularyzacja turystyki kwalifikowanej i aktywnego wypoczynku 

 uczczenie 5-lecia powstania Oddziału Warszawskiego PTTK 

 uczczenie 40-lecia Klubu Turystycznego „Datajana” 

 poznawanie walorów turystycznych regionu Gór Świętokrzyskich 

 integracja środowisk turystycznych 

 poznanie historii, tradycji i kultury regionu 

 V Rajd o Puchar Prezesa Oddziału Warszawskiego PTTK 

 

Warunki uczestnictwa: 
 patrol (drużyna) musi liczyć minimum 3 a maksymalnie 6 osób 

 patrole poniżej 3 i powyżej 6 osób mogą uczestniczyć w imprezie tylko za zgodą 

Kierownictwa Rajdu – bez uzyskania takowej zgody grupa może nie zostać 

wypuszczona na trasę 

 patrolowy (Szef Grupy) musi mieć ukończone 18 lat i ponosi on odpowiedzialność 

za wszystkie osoby w grupie 

 dokonanie opłaty za uczestnictwo 

 

Odpłatność: 
Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi: 

 40 zł — członkowie PTTK a także młodzież do ukończenia 18 roku życia 

 55 zł — pozostali uczestnicy 

Opłatę należy uregulować za całą grupę (nie pojedyncze osoby). Zniżki przysługują 

jedynie osobom posiadającym ważne legitymacje bądź uprawnienia. 

Wpłaty wpisowego należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 16.10.2020 

do godz. 15:00 na konto: 

Oddział Warszawski PTTK 

Santander Bank Polska S.A. 

03 1090 1043 0000 0001 3333 3408 
W tytule przelewu należy podać: L NRŚ – proszę także o podanie nazwy grupy. 

Zgłoszenia będą przyjmowane od dziś do 16.10.2020 r. do godz. 15:00 na adres e-mail 

jacek.trzoch@pttk.pl, bądź telefonicznie pod numerem 500-000-001. Wymagane 

będzie odesłanie uzupełnionej formatki z danymi uczestników grupy, otrzymanej 

od organizatora po dokonaniu zgłoszenia. Liczba uczestników jest ograniczona. 



O wzięciu udziału w imprezie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po zamknięciu 

listy uczestników obowiązuje uiszczenie opłaty, dokonanie tej czynności jest 

ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w imprezie. Wycofanie się z imprezy po 

zamknięciu listy uczestników, niestawienie się na starcie nie jest równoznaczne 

z otrzymaniem pełnego bądź częściowego zwrotu poniesionych kosztów. Proszę 

o rozważne zgłaszanie uczestnictwa. 

UWAGA – organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy 

uczestników w przypadku zgłoszenia się maksymalnej liczby osób biorących udział 

w imprezie. Po zamknięciu listy uczestników wpisowe jest bezzwrotne za wyjątkiem 

sytuacji losowych – każdorazowo w takiej sytuacji decyzję podejmuje, indywidualnie, 

Kierownictwo Rajdu. 

 

Świadczenia dla uczestników: 
 pamiątkowy znaczek 

 puchary dla najlepszych patroli 

 dyplomy uczestnictwa dla drużyn biorących udział w imprezie 

 ciepły posiłek, ognisko z kiełbaskami, dostęp do wrzątku w miejscu noclegu 

 potwierdzenie punktów na odznak turystyki kwalifikowanej OTP oraz GOT 

 nocleg w warunkach turystycznych 

 transfery: do miejsca noclegu z końca trasy I nocy a także na obiad i ognisko 

 odcisk pamiątkowych pieczęci: rajdu oraz 70-lecia PTTK 

 możliwość uczestnictwa w koncercie autorskiej piosenki turystycznej 

 zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej 

 inne niespodzianki przygotowane przez organizatorów 

 

Obowiązki uczestników: 
 przestrzeganie niniejszego Regulaminu 

 stosowanie się do poleceń Kierownictwa Rajdu i obsługi trasy 

 przestrzeganie zapisów Karty Turysty, przepisów ochrony przyrody oraz innych 

przepisów wynikających z zasad ogólnych w tym przepisów ruchu drogowego 

w zakresie poruszania się po drogach publicznych 

 

UWAGA: Podczas trwania imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania 

napojów alkoholowych oraz używania otwartego ognia (szczególnie 

w miejscu noclegu). 

  

Postanowienia końcowe: 
 rajd ma charakter imprezy terenowej, połączonej z marszem na orientację 

 uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność 

 dojazd na imprezę i powrót z niej leży w gestii uczestników 

 odpowiedzialność za szkody spowodowane przez uczestników ponoszą ich 

sprawcy 

 rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne w wyżej wymienionym 

terminie i miejscu 

 dla osób zainteresowanych istnieje możliwość nabycia książeczek OTP i GOT 



 wyżywienie uczestników we własnym zakresie poza posiłkami zapewnionymi 

przez organizatora (w sobotę: obiad oraz wieczorne ognisko) 

 w każdym patrolu (grupie) powinna znajdować się podręczna apteczka – 

organizatorzy nie będą tego weryfikować, proszę jednak mieć na uwadze, 

że należy ją mieć 

 ekwipunek każdego uczestnika powinien odpowiadać dwudniowej wycieczce 

pieszej (konieczne są latarki, zapasowe baterie, minimum jedna busola bądź 

kompas na grupę, zegarek, notes oraz coś do pisania). Linijka i ekierka mogą się 

przydać. 

 każda drużyna powinna posiadać mapę turystyczną regionu bądź inną mapę 

umożliwiającą orientację w terenie. 

 Konieczne są ochraniaczy na buty! 

 OBOWIĄZKOWO KAŻDY UCZESTNIK IMPREZY MUSI POSIADAĆ ZE 

SOBĄ ŚPIWÓR I KARIMATĘ!!! 

 Rajd jest częścią turystyczną obchodów 70-lecia PTTK. Jest 

samofinansującym się, nie korzystamy z żadnych dotacji zewnętrznych. 

 

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatorów. 

 

Jeśli możecie zabierzcie ze sobą gitary – przy wieczornym ognisku się przydadzą. 

 

Telefony kontaktowe: 
Jacek Trzoch 500 000 001 (zapisy oraz informacje) 

Dariusz Nazarczyk 601 982 021 

Marcin Rogoziński 501 001 194 

Anna Wikieł 502 460 032 
Edyta Jesiona-Kraś 507 096 828 

 

UWAGA – większa część trasy I nocy przebiega w terenie, w którym nie ma możliwości 

korzystania z telefonów komórkowych. 

 

Grupy wyruszając na trasę otrzymywać będą opisy tras. Zabawa polega na tym, aby 

dotrzeć w wyznaczone miejsce pokonując trasę zgodnie z opisem. Zatem idzie się przed 

siebie, nie znając ostatecznego celu. Organizatorzy narzucają tempo przemarszu. 

 

PUNKTACJA: 

- za każdą minutę przyspieszenia w dotarciu do poszczególnych Punktów Kontroli 

Czasu oraz na Metę – 1 punkt karny 

- za każdą minutę opóźnienia w dotarciu do poszczególnych Punktów Kontroli Czasu 

oraz na Metę – 2 punkty karne 

- nieudzielenie odpowiedzi na postawione w opisie pytanie lub zła odpowiedź – 

5 punktów karnych 

- nieuczciwa rywalizacja – dyskwalifikacja grupy 

- nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu - dyskwalifikacja grupy i wydalenie z imprezy 

- zagubienie uczestnika – dyskwalifikacja grupy 



Punkty karne z pierwszej nocy przeliczane są na minuty. 1 punkt karny = 1 minuta. 

Na drugą noc każda z grup wyruszy z bagażem minut z pierwszej nocy. 

 

Organizatorzy, wzorem lat ubiegłych, przygotują zestaw pytań dotyczących regionu 

świętokrzyskiego. 

 

Konkurs literacki: 

Już od kilku lat organizujemy go w czasie rajdu. W myśl zasady – pisać każdy może. 

I uwierzcie, to co nam dostarczacie jest naprawdę wyjątkowe. W tym roku 

oczekujemy na teksty dotyczące miłości do gór a także wędrowania. Oczywiście 

twórczość własna a nie teksty zapożyczone. 

Teksty proszę przekazać na starcie osobie wypuszczającej lub na mecie obsłudze – 

najpóźniej do soboty 24 października, do godziny 15:00. 

 

Od kilku lat dla szkoły w której jest nocleg zbieramy materiały pomocowe – zeszyty, 

kredki, papier ksero, długopisy, flamastry, piłki i inne rzeczy, przydatne w szkole. 

Proszę – przynieście jeśli możecie coś przekazać od siebie i macie taką możliwość – 

to taka nasza mała cegiełka, którą od 11 lat przekazujemy szkołom. Co roku przynosicie 

około kilkudziesięciu kilogramów różnych różności – liczę na Was i w tym roku. 

Pomagać warto. 

 

COVID – 19: 
Obecna edycja jest wyjątkowa, nie tylko dlatego, że mamy okrągłą jubileuszową 

cyfrę 50. Wyjątkowa, gdyż występuje wiele ograniczeń, które nas będą dotykały. 

Pamiętajmy wszyscy o zachowaniu dystansu, zachowajmy ostrożność. W obiekcie 

noclegowym będzie wystawiony płyn do dezynfekcji rąk – korzystajmy z niego. 

Karimaty rozkładajmy w bezpiecznej odległości od drugiej osoby. Zalecamy noszenie 

maseczek w miejscu noclegu. W czasie waszego przebywania w obiekcie będzie on 

kilkukrotnie dezynfekowany środkami odkażającymi – wszystko to dla Waszego 

bezpieczeństwa. Bądźmy rozważni, ale postępujmy jednocześnie zdroworozsądkowo. 

 

Przed wyruszeniem na trasę każdy z uczestników będzie musiał wypełnić ankietę 

dotyczącą COVID-19 – jest to niezbędne. Tak samo oświadczenie o wchodzeniu do 

podziemnej trasy turystycznej – każdy wchodzi tu na własną odpowiedzialność. 

Bardzo proszę, by podczas pokonywania tej trasy słuchać się przewodnika. Latarki są 

na ten odcinek obowiązkowe. 

 

 

Do zobaczenia na starcie! 
 

 

 

 

 

 


