REGULAMIN
1-2.04.2017r.
1. Cel imprezy:

poznanie walorów turystycznych Gór Świętokrzyskich,

poznanie walorów turystycznych Gminy Masłów, Gminy Bodzentyn, Gminy Bieliny i Gminy
Nowa Słupia

propagowanie turystyki pieszej i biegowej jako najpopularniejszej formy aktywnego
wypoczynku,

sprawdzenie swoich możliwości w długodystansowej wędrówce i biegu,

integracja środowiska turystów i biegaczy
2. Organizatorzy:

C.E. „Szklany Dom” – Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach,

Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie,

Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
3. Partnerzy:

Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” w Bielinach

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach

Spółdzielnia Socjalna „Pod Jodłami” w Kakoninie

Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża” w Nowej Słupi

Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi

Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie
4. Program:






31 marca (piątek)
16.00 - 22.00 - otwarcie biura zawodów (wydawanie pakietów) – C.E. „Szklany Dom”
Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach
1 kwietnia (sobota) – start
3:00 - 4:45 - biuro czynne (wydawanie pakietów) - C.E. „Szklany Dom” w Ciekotach
4:45 – 5:00 – odprawa techniczna na sali w C.E. „Szklany Dom” w Ciekotach oraz wspólne
zdjęcie przed startem
5:00 – oficjalny start
13:00 – 23.00 – meta
2 kwietnia (niedziela) – zakończenie
9.30 – prezentacja multimedialna z imprezy, wręczanie medali, losowanie nagród
i upominków w C.E. „Szklany Dom” w Ciekotach

5. Trasa:
Uczestnicy pokonują pętlę o długości 76 km:
START Ciekoty – Ameliówka - G. Dąbrówka – Diabelski Kamień – G. Klonówka – Masłów Drugi –
Mąchocice Scholasteria – Brzezinki - G. Czostek - Klonów – Bukowa Góra – Psary Podlesie - Bodzentyn

– Wola Szczygiełkowa – Hucisko – Baszowice – Nowa Słupia - Święty Krzyż – Huta Szklana – Kakonin
– G. Łysica – Święta Katarzyna - G. Wymyślona – G. Radostowa – Ciekoty META
Trasa przebiega przez znakowane szlaki turystyczne oraz odcinki oznakowane przez organizatorów.
Nawierzchnia trasy marszu jest zróżnicowana: asfalt, drogi utwardzone, dukty i ścieżki leśne, które
mogą posiadać ubytki i trudności terenowe.
Uczestników obowiązuje - 18 godzinny limit czasu na pokonanie dystansu.
Dokładny opis trasy wraz z mapą otrzyma każdy uczestnik przy weryfikacji na starcie maratonu.
6. Uczestnictwo:
Maraton jest ogólnodostępną, indywidualną imprezą turystyczno – rekreacyjno – wytrzymałościową.
Pokonanie trasy wymaga od uczestników bardzo dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem
imprezy może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiada dobry stan zdrowia oraz wypełni
formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie. Impreza zaliczana do cyklu Superpiechur
Świętokrzyski.
7. Zgłoszenie:
Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą od 1.2.2017r. od godziny 20:00 do wyczerpania miejsc.
Maksymalna liczba uczestników – 170 osób (+20 osób dla organizatora). Decyduje kolejność
zgłoszeń.
• Obowiązuje rejestracja online poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego ze strony
www.maratonprzedwiosnie.pl, wszystkie informację wraz z danymi do wpłaty każdy uczestnik otrzyma
po rejestracji w przeciągu 24 godzin.
• Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od rejestracji i otrzymania e-maila, brak wpłaty będzie
skutkował wykreśleniem z listy uczestników. Istnieje możliwość kolejnej rejestracji w zależności od
wolnych miejsc.
Opłaty:
100zł – do 14 lutego 2017r.
120zł – do 28 lutego 2017r.
140zł – od 1 marca 2017r. i w dniu imprezy.
• Istnieje możliwość przepisania wpisowego na innego uczestnika za dodatkową opłatą w wysokości
30zł.
• Dane teleadresowe Organizatora:
C.E. „Szklany Dom” - Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach; Ciekoty 76;
26-001 Masłów
tel. 41 311 21 28, 530 650 082;
e-mail: maratonprzedwiosnie@gmail.com, www.maratonprzedwiosnie.pl
Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym tj. po 28.02.2017r., wówczas nie gwarantuje
otrzymania wszystkich świadczeń. Wpisowe nie podlega zwrotowi, a jego wysokość pomniejszeniu.
8. Noclegi:
Organizator nie zabezpiecza w ramach wpisowego noclegu. Dla osób zainteresowanych istnieje
możliwość indywidualnej rezerwacji i opłat noclegu w proponowanych miejscach na hasło:
Maraton Pieszy „ Przedwiośnie”
- Hotel Przedwiośnie (50miejsc w pokojach 2 os z łazienkami) + basen gratis
http://www.hotelprzedwiosnie.pl/, tel. 606-952-897
• 31.03./01.04 – nocleg z obiadokolacją – 100 zł
• 1.04./02.04 – nocleg ze śniadaniem – 100 zł
- Agroturystyka Radostowa w Ciekotach (22 miejsca w pokojach 2 os z łazienkami)
http://www.radostowa.wczasywpolsce.pl/ , tel. 601 470 309

• 31.03./01.04 – nocleg z pościelą bez śniadania – 40 zł
• 1.04./02.04 - z pościelą i śniadaniem – 50
- Agroturystyka Łysogóry w Ciekotach (ok 20 miejsc w pokojach 2,3,4os z łazienkami)
http://www.turystyka-lysogory.wczasywpolsce.pl/ , tel 889 446 126
• 31.03./01.04 – nocleg z pościelą bez śniadania – 40 zł
• 1.04./02.04 - z pościelą i śniadaniem – 50
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Mąchocicach Scholasterii (50miejsc w pokojach
wieloosobowych), tel: 664 679 450
• 31.03./01.04 – nocleg z pościelą bez śniadania – 22,5 zł
• 1.04./02.04 - z pościelą i śniadaniem – 31zł
9. Dojazd na start i powrót z maratonu - Organizator nie zapewnia transportu:
 Transport własny – bezpłatny i niestrzeżony parking przy C.E. „Szklany Dom” w Ciekotach
 W dniu imprezy istnieje możliwość skorzystania z komunikacji publicznej, szczegóły
http://ztm.kielce.pl/:
Sobota:

Z Kielc do Ciekot - ZTM linia nr 10 z przystanku Czarnowska

Z Ciekot do Kielc – ZTM linia nr 10 z przystanku przy C.E. Szklany Dom
ZTM linia nr 38 z przystanku przy C.E. Szklany Dom
Niedziela:

Z Ciekot do Kielc – ZTM linia nr 10 z przystanku przy C.E. Szklany Dom
10. Świadczenia w cenie wpisowego:

pamiątkowy, ręcznie wykonany szklany medal za ukończenie trasy 76 km,

chusta wielofunkcyjna 8w1 na głowę z logo maratonu;

bilet wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego,

dyplom za udział w Maratonie,

wspólne zdjęcie ze startu w wersji wywołanej,

mapkę kolorową z przebiegiem trasy,

imienny numer startowy,

punkty żywieniowe z wodą, owocami, ciastkami i gorącym poczęstunkiem na trasie,

gorący posiłek na mecie w Ciekotach,

obsługę na starcie i mecie

pakiet materiałów informacyjno – promocyjnych,

ubezpieczenie NNW,

zabezpieczenie medyczne,

oznakowanie trasy,

przewóz przepaku na punkt kontrolny w Bodzentynie
11. Obowiązki uczestników :
Posiadanie odpowiedniego ubioru adekwatnego do panującej pogody, odblasków, latarki czołówki,
folia NRC, mapy Gór Świętokrzyskich, prowiantu w czasie wędrówki, widocznie zamontowanego
numeru startowego, odmeldowanie się w wyznaczonych punktach kontrolnych, pieniądze w wysokości
30zł na własne potrzeby. Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu
drogowego i ochrony przyrody oraz przepisów poruszania się na terenie ŚPN, stosowanie się do

postanowień organizatorów. Organizator zaleca poruszanie się w czasie imprezy w minimum
2-osobowych zespołach.
12. Postanowienia końcowe :
Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany na mecie czas, ma to znaczenie tylko
honorowe, impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, na trasie Maratonu znajdują
się stałe i lotne punkty kontrolne. Wyżywienie, napoje i serwis uczestnicy zabezpieczają sobie we
własnym zakresie, uczestnikom, którzy zrezygnują z marszu na trasie organizatorzy nie zapewniają
dojazdu na metę poza rezygnacją na stałych punktach kontrolnych po ich zamknięciu, wymagane jest
posiadanie mapy Gór Świętokrzyskich. Uczestnicy, którym udowodni się skracanie trasy lub jazdę
jakimkolwiek środkiem lokomocji, zostaną zdyskwalifikowani. Wszyscy Uczestnicy Maratonu biorą w
nim udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia
losowe zaistniałe podczas imprezy. Organizator zastrzega sobie prawa do
Interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna.

zmiany regulaminu.

