
KIH „GOŚCINIEC” 

V  Rajd Turystyczny 
szlakami Artura Łyczka 

 

REGULAMIN 
 

Po pierwsze: Kto, kiedy, dlaczego? 
Po raz piąty zapraszamy na trasy naszego rajdu którego głównym celem jest 
upamiętnienie postaci naszego przyjaciela Artura Łyczka członka KIH Gościniec, 
lekarza, społecznika, miłośnika Ziemi Szydłowieckiej, poety, człowieka wielu 
talentów i zainteresowań. Posiwiała i postarzała grupa facetów zwana „Gościńcem”, 
po raz kolejny bierze na siebie obowiązek zorganizowania tej wędrówki; 
wytchnienia dla myśli, lekkości nóg i wspólnego ćwiczenia radości życia. Chcemy 
coraz bardziej tworzyć wspólnotę rajdową w marszu i śpiewie, wymianie 
przyjaznych więzi. Otwórzmy się na towarzyszy wędrówki , nie zamykajmy się w 
wąskich utrwalonych grupkach; od startu do grochówki na złazie. 
Komenda Rajdu: 
Komendant  – Marek Dziuba – 510  121 367 
Komendant trasy I – Ryszard Dudek – 733 189 887 
Komendant trasy II – Wiesław Warchoł – 604 204 611 
Komendant trasy rowerowej – Tadeusz Pobideł – 501 559 927 
Komendant złazu – Włodzimierz Kurzępa – 609 841 469 
Bez względu na pogodę Rajd odbędzie się 18 maja 2019 roku 
Po drugie: Którędy? 
Trasy Rajdowe: 
Trasa I    Wyspa Zamkowa- Rynek Wielki-ul. Kielecka- ul. Iłżecka- Szydłówek- 
Leśniczówka Jastrzębia – Barak (Hotel Okay)- Szydłowiec- ul. Cmentarna- ul. 
Sportowa- ul. Narutowicza- Rondo niepodległości- ul. Browarska- Lodownia. 
 
Trasa II   Zamkowa- ul. Sowińskiego- Wymysłów- Stanisławów- Pawłów- Zielonka- 
Rybianka- Szydłowiec ul. Polna- Lodownia   
 
Trasa III rowerowa  Dziedziniec zamkowy- Pawłów- Wysocko- Rogów- Jagodne- 

Lipowe Pole- Wola Korzeniowa- Majów- Chlewiska- Szydłowiec -Lodownia  

Będzie to jedna trasa z dwoma wariantami (szosowy i terenowy) i trzema modułami. 

Można będzie pojechać 50km , 70km albo 100 km w zależności od osobistych 

możliwości. Obie grupy będą się spotykały często, będą miały wspólne postoje i 

wspólne odcinki drogi Zawsze aktualny zarys trasy można obejrzeć tutaj:  

https://ridewithgps.com/events/78239-v-rajd-turystyczny-szlakami-artura-

lyczk  

Od uczestnika trasy rowerowej oprócz przestrzegania przepisów Regulaminu Rajdu 
wymagana jest stosowna zaprawa w turystyce rowerowej, znajomość i 
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, posiadanie sprawnego roweru 
turystyczno sportowego, kasku. minimum jednej dętki zapasowej oraz zabranie w 
miarę możliwości rowerowego zestawu naprawczego, pompki. 
 
Po trzecie: Kto może uczestniczyć? 
Do uczestnictwa w Rajdzie zapraszamy osoby pełnoletnie, dobrane we własnym 
zakresie w zespoły 3-5 osobowe (nie dotyczy trasy rowerowej), opatrzone nazwą  
i wspólnie pokonujące trasę. Osoby zgłaszające się indywidualnie będą przydzielane 
przez komendanta trasy do istniejących zespołów. Mile widziane są dzieci i młodzież 
jeśli w zespołach rodzinnych. Wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa pozwoli 
organizatorom na przekazanie potwierdzenia z miejscem i godziną startu. W karcie 
zgłoszenia zespołu należy wskazać numer kontaktowy. Zgłoszenia udziału w Rajdzie 
należy dokonać na załączonej karcie zgłoszenia w terminie 15.04.2019 – 14.05.2019 
osobiście w: 

→ Pracownia Florystyczna Kubuś w Szydłowcu, ul. Strażacka 12; 
→ Sklepie Spożywczym T. Pobideł w Szydłowcu, ul. Staszica 2; 
→ Bibliotece Pedagogicznej w Szydłowcu ul. Staszica 3 
→ e-mail pod adresem: zapisy.rajd@wp.eu 

Dnia 18 maja 2019 zgłoszenia nie będą przyjmowane! 

 
Wszelkich informacji na temat Rajdu udzielają członkowie komendy rajdu. 
Udział w Rajdzie jest płatny a wpisowe wynosi 20 zł od jednego uczestnika. Wpłaty 
należy dokonać wyłącznie przelewem lub w kasie banku na rachunek KIH Gościniec   

72 9132 0001 0000 4512 3000 0010 
Południowo-Mazowiecki BS w Jedlińsku o/Szydłowiec, z dopiskiem Rajd. 
Każdy zgłoszony uczestnik ma zapewniony znaczek rajdowy, polisę ubezpieczeniową 
od nieszczęśliwych wypadków na trasie, gorący posiłek na mecie Rajdu. Uczestnicy 
ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez siebie na 
trasie i podczas zakończenia Rajdu. 
 
Po czwarte: Jak kończymy? 
Trasy z samozaparciem godnym obiecanej grochówki zmierzają do Szydłowca  na 
obiekt Lodownia ul. Browarska 6. Zgodnie z obyczajowością KIH Gościniec na 
miejscu złazu przewidziane jest ognisko z gawędą,  śpiewy i zabawy ogniskowe. 
 
Po piąte: Formalności 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian przebiegu tras, 
2. Miejsca odpraw, przystanków, ognisk na trasach itp., określają komendanci tras 

oraz komendant złazu, 
3. Interpretacja regulaminu należy do komendy rajdu. 
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KIH „GOŚCINIEC” 

KARTA ZGŁOSZENIA 

V Rajd Turystyczny szlakami Artura Łyczka 

18 maja 2019 roku 
 

Numer trasy: ……… 

Liczba uczestników: ……… 

Kierownik zespołu: ........................................ 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 
1. zapoznałem/am się z Regulaminem Rajdu i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania; 
2. poza granicami ubezpieczenia ponoszę pełną odpowiedzialność osobistą  

w związku z ewentualnymi nieszczęśliwymi wypadkami lub szkodami z tytułu  
i w związku z uczestnictwem w rajdzie; 

3. w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń lub wypadków nie roszczę 
sobie wobec organizatorów żadnych praw do odszkodowania;  

4. jestem zdrowy/a i nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych do 
długodystansowej jazdy rowerem; 

5. podane przeze mnie dane zgłoszeniowe są prawdziwe. 
 

Lp Imię i nazwisko PESEL* Własnoręczny podpis 
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Data zgłoszenia  

czytelny podpis                           

kierownika zespołu 

……………………………………  ……………………………………. 

* wymagany do ubezpieczenia uczestników 

 

 

 
 


