Regulamin
VIII Sejmiku Krajoznawczego
Województwa Mazowieckiego
„Konstancin-Jeziorna 2016”
23 kwietnia 2016 (sobota)
1. ZAŁOŻENIA I CELE SEJMIKU
- spotkanie instruktorów krajoznawstwa i krajoznawców województwa mazowieckiego
- popularyzacja walorów turystycznych gminy Konstancin-Jeziorna
- zapoznanie z realizowanym projektem „Kalejdoskop Konstancina”
- upowszechnianie wiedzy na temat 110 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego
- popularyzacja regionalnych odznak turystycznych
- wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk krajoznawców
- popularyzacja kolekcjonerstwa pamiątek turystycznych
- omawianie bieżących problemów środowiska krajoznawców

2. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jańczuk

3. ORGANIZATORZY SEJMIKU
Warszawski Oddział PTTK
i Mazowieckie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
przy współpracy z Konstancińskim Domem Kultury

4. KOMITET ORGANIZACYJNY SEJMIKU
Elżbieta Rydel-Piskorska – Komandor Sejmiku
Zarząd Warszawskiego Oddziału PTTK

5. TERMIN I MIEJSCE
23 kwietnia 2016, Konstancin-Jeziorna
Miejsce obrad: Konstanciński Dom Kultury „Hugonówka”, ul. Mostowa 15

6. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEJMIKU
Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty na samofinansowanie Sejmiku należy przesłać drogą
elektroniczną na adres : elapiskorska@wp.pl , tel. 608 360 888 do 8 kwietnia 2016 roku.

7. PROGRAM SEJMIKU
23 kwietnia 2016, sobota
Od godziny 9.30 uczestnicy Sejmiku zgłaszają się w KDK „ Hugonówka”
Godz. 10.30 wyjście uczestników na spacer z przewodnikiem – poznanie najpiękniejszych zabytków,
walorów przyrodniczych i uzdrowiskowych Konstancina
Ok. 13.00 obiad (cateringowy)
Godz. 14.00 – 16.00 Obrady Sejmiku
* Okoliczności rejestracji Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego na podstawie wspomnień
Aleksandra Janowskiego” – kol. Mieczysław Żochowski
* Regionalne odznaki turystyczne – kol. Zbigniew Lewandowski
* Pamiątki turystyczne i ich kolekcjonowanie – kol. Marek Kozikowski
* Informacja o pracach Komisji Krajoznawczej ZG PTTK – kol. Szymon Bijak
* Dyskusja
Ok. 16.15 zakończenie imprezy

8. WARUNKI UCZESTNICTWA W SEJMIKU
Sejmik przeznaczony jest przede wszystkim dla członków PTTK, a w szczególności instruktorów
krajoznawstwa. Mogą w nim uczestniczyć także inne osoby interesujące się krajoznawstwem
Mazowsza.
Opłatę na samorealizację imprezy w kwocie 30 zł należy wpłacać na konto :
72 1020 1068 0000 1902 0001 1528 SOW PTTK, 02-570 Warszawa, Al. Niepodległości 141 z dopiskiem
w tytule płatności: VIII Sejmik
W ramach opłaty przewidziany jest obiad, kawa, herbata, ciasteczka, materiały krajoznawcze, usługa
przewodnicka.
Proponowany dojazd z Warszawy do Konstancina-Jeziorny:
Autobusy MZA:

linii 700 (pętla w Warszawie przy Dworcu Centralnym). W Konstancinie przystanek Sienkiewicza
i dojście główną Aleją Parku Zdrojowego do KDK „Hugonówka”,
Linii 710 (pętla w Warszawie przy stacji metra Wilanowska). W Konstancinie przystanek Sienkiewicza
i dojście jak wyżej,
Linii 742 (pętla w Warszawie w Wilanowie). W Konstancinie przystanek Osiedle Grapa i dojście
ulicami Mickiewicza, Matejki do Parku Zdrojowego a następnie do tężni i dalej do KDK „Hugonówka”
Dojazd prywatnym samochodem do KDK „ Hugonówka” wskazany jest na załączonej mapce.
Istnieje możliwość wynajęcia autokaru na dojazd i powrót (Warszawa Dw. Centralny PKP –
Konstancin i powrót) pod warunkiem zgłoszenia się min. 20 osób. Orientacyjny koszt ok. 40 zł/os.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kol. Mieczysławem Żochowskim
technotestir@rebublika.pl tel. 601 327 633.

9. POZOSTAŁE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość modyfikacji programu.
Uczestnicy z opłaconą składką PTTK na 2016 rok są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków na
czas trwania Sejmiku. Pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kierownictwa Sejmiku.

10. KARTA TURYSTY
* Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu i Ty jesteś za nie odpowiedzialny
* Turysta Twój przyjaciel – służ mu radą i pomocą
* Zwiedź to o czym czytałeś – przeczytaj o tym, co masz zwiedzić
* Dopuść naturę do głosu – nie hałasuj
* Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać
* Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw – uważaj
* Alkohol wrogiem turysty – unikaj go na wycieczce
* Zachowaj ostrożność – Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym
* Turysta wszędzie gościem – pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie
* Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych
* Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji – uśmiechnij się!

11. MAPA TRASY DOJŚCIA DO „ Hugonówki” w Konstancinie-Jeziornie od przystanku linii 700 i 710
oraz dojazdu samochodem prywatnym :
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