- Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w imprezie pod opieką i na
odpowiedzialność osób dorosłych.
- Warunkiem przyjęcia na Zlot jest dokonanie wpłaty na
konto Oddziału PTTK w Chełmnie oraz przesłanie
zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres:
> z.gostomski@gmail.com < lub tradycyjną
Oddział PTTK, os. Kopernika 2/60 86-200 Chełmno.
Wpłaty naleŜy dokonać do dnia 20 września br. na konto
Oddziału PTTK w Chełmnie - Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
O/Świecie, O/O Chełmno
36 9484 1163 2726 0750 7607 0001 z dopiskiem VII WZAK.
- O przyjęciu na Zlot decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.
- Przyjęcie na Zlot potwierdzamy pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
- Prosimy o zabranie na niedzielną wycieczkę obuwia turystycznego.
- Zapraszamy do wzięcia udziału krajoznawców z innych
województw.
- Zapewniamy parking niestrzeŜony na terenie szkoły.
- Informacje o Zlocie oraz Regulamin i Karta Zgłoszenia
na stronie www.ppxxi.pl
- Telefon kontaktowy 662 581 591.

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNA3WCZE
ODDZIAŁ im . ZIEMI CHELMIŃSKIEJ w CHEŁMNIE
KUJAWSKO - POMORSKIE KOLEGIUM INSTRUKTORÓW
KRAJOZNAWSTWA PTTK

REGULAMIN

VII WZAK
( VII WOJEWÓDZKI ZLOT AKTYWNYCH KRAJOZNAWCÓW)

ZAPRASZAMY

GRUBNO
5- 6 PAŹDZIERNIK 2013 r.
80 LAT ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEJ W CHEŁMNIE

VII WZAK jest prowadzony zgodnie ze statutem PTTK, Ustawą
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Organizacja
Rajdu opiera się na zasadzie non-profit i nie ma charakteru
komercyjnego, przy wykorzystaniu zaangaŜowania i działalności
wolontariuszy.

ORGANIZATOR:
Oddział PTTK im. Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie
przy wsparciu Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Krajoznawstwa
Komandor Zlotu - Tomasz Krzysztyniak,
czlonkowie: Danuta Gostomska, Janina Rosińska, Ilona Krzysztyniak,
Robert Gonia, Zdzisław Gostomski
PATRONAT HONOROWY:
wicestarosta powiatu chełmińskiego Pan Zdzisław Gamański
CELE ZLOTU:
- Integracja środowisk turystów i krajoznawców.
- Wymiana doświadczeń.
- Promocja walorów krajoznawczych Twierdzy Chełmno i regionu..
- zdobywanie odznaki Miłośnik Twierdzy Chełmno w stopniu
brązowym i srebrnym oraz Turysta Chełmna w stopniu popularnym.
TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:
Zlot odbędzie się w dniach 5-6 października 2013 r. z bazą
w Internacie Zespółu Szkół Centrum Szkolenia Praktycznego
w Grubnie k/Chełmna. (dawniej Zespół Szkół Rolniczych).
PROGRAM:
sobota 5.10.2013 r.
9.00-11.00 - przyjmowanie uczestników (internat w Grubnie)
11.00-11.30 - Otwarcie Zlotu.
11.30-12.30 - wycieczka piesza na trasie Grubno- - Chełmno (3km)
na trasie zwiedanie pałacu i parku z XIX w.
oraz pomnika na terenie byłego Kopca Wolności
12.30-15.30 - zwiedzanie obiektów związanych z wojskiem
stacjonującym w Chełmnie: Koszary 2 Pułku
Kadetów, lazaret, kościół garnizonowy, arsenał,
Sale Tradycji - przewodnik Władysław Fliger
16.00-17.30 - turystycza obiadokolacja w siedzibie Klubu
Turystów Wodnych PTTK.
18.00
- przejazd busem do Grubna.

19.00- ?

1. Sesja krajoznawcza w tym multimedialna prelekcja
"Twierdza Chełmno" - prowadzący Robert Gonia,
autor przewodnika po jej obiektach (ZPK ChiN).
2. Otwarte posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego
Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK0

niedziela 6.10.2013 r.
7.30-śniadanie
8.00-14.00-wycieczka autokarowa na trasie Grubno - Starogód
(wozownia artyleryjska)- Kiełp (schron IR-1, przerwa
kawowa)- Kijewo Królewskie (kościół św. Wawrzyńca
z XIV w.) - Stolno (obiekty Twierdzy w tym Fort nr V)
- Rybieniec (Fort nrVII) - Klamry (Fort nr VIII, schron UR-4,
miejsce straceń oraz pomnik martyrologii) - Wielkie Łunawy
(cmentarz mennonitów) - Grubno. Przewodnik Robert Gonia.
Uwaga ! Na odcinku Rybieniec - Klamry przejście piesze ok 2,5 km.
14.00-14.45 - obiad
14.45 - zakończenie Zlotu.
WPŁATA I ŚWIADCZENIA:
Wpłata na rzecz organizacji imprezy wynosi 75,- zł.
W ramach wpłaty uczestnik otrzymuje:
- turystyczna obiadokolacja w sobotę,
- śniadanie w niedzielę,
- obiad w niedzielę,
- poczęstunek kawa + ciasto w trakcie niedzielnej wycieczki,
- nocleg w internacie (pokoje dwuosobowe, ciepła woda),
- znaczek zlotowy (typu button),
- znaczek z okazji 80 lecia Oddziału PTTK w Chełmnie (typu łezka),
- dzienniczki odznak Turysta Chełmna i Miłośnik Twierdzy Chełmno.
- przejazd busem w sobotę na trasie Chełmno - Grubno
- autokarowa wycieczka krajoznawcza,
- odcisk ozdobnej pieczęci zlotowej.
- dla miłośników i kolekcjonerów moŜliwość uzyskania odcisku ozdobnych
stempli obiektów krajoznawczych związanych tematycznie
ze Zlotem oraz historycznej pieczęci Oddziału PTK w Chełmnie z 1933r.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Uczestnikami Zlotu mogą być turyści krajoznawcy - Instruktorzy
Krajoznawstwa PTTK i inni czlonkowie PTTK.

