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REGULAMIN 
 

16 Złazu Mikołajkowego 

 

 

Bażantarnia 7 grudnia 2019 r. 
 



I. CELE ZŁAZU 

 popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Wysoczyzny Elbląskiej.  

 propagowanie czynnego wypoczynku.  

 propagowanie turystyki kwalifikowanej 

 zdobywania odznak regionalnych, krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej. 

 włączenie się w program obchodów Rok Młodych w PTTK. 

 włączenie się w realizację hasła programowego PTTK na 2019 rok „Z PTTK wspólnym szlakiem". 

 realizacja programu edukacji krajoznawczej i przyrodniczej adresowanej do dzieci szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych  

 integracja rodzinna - propagowanie turystyki rodzinnej 

II. ORGANIZATOR 

Oddział Ziemi Elbląskiej PTTK w Elblągu czyli działający w jego strukturach członkowie kół i klubów (Klub Turystów Pieszych PTTK 

„Delta", Koło Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego). 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY 

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  

 Urząd Miejski w Elblągu, 

IV. KOMITET ORGANIZACYJNY 

 Komandor Złazu Sławomir Kałabun 

 zastępca Komandora Złazu Leszek Marcinkowski 

 Danuta Hoppa, Jolanta Kałabun, Danuta Żynda, Krzysztof Żynda, Karol Wyszyński, Bożena Górniak, Katarzyna Kras, 

Katarzyna Kempińska, Wanda Golias, 

V.  INFORMACJE OGÓLNE 

 złaz odbędzie się 07.12.2019 roku 

 w złazie uczestniczyć mogą turyści indywidualni lub drużyny min. 8-osobowe zgłaszane przez wszelkie organizacje, 

 opiekun drużyny liczącej minimum 10 osób otrzymuje świadczenia bezpłatnie,  

 opiekun drużyny zobowiązany jest do podania numeru kontaktowego 

 młodzież szkolna bierze udział w złazie pod opieką dorosłego, upoważnionego przez dyrekcję szkoły opiekuna lub nauczyciela, 

 zgłoszenia wraz z opłatą na rzecz organizatora na działalność statutową należy wpłacać w nieprzekraczalnym terminie do 

27.11.2019 r. osobiście w Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu przy ul. Krótkiej 5. 

 wysokość opłaty: 

- członkowie PTTK 10,00 zł, 

- pozostali 13,00 zł od osoby, 

Wpisowe można również wpłacić na konto Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu: 

BANK PEKAO S.A. II O/Elbląg 36 1240 2265 1111 0010 3570 7650 z 

dopiskiem „Złaz Mikołajkowy 2019" 

 zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na druku zgłoszenia załączonym do regulaminu, w przypadku grup szkolnych 

wymagany jest stempel szkoły i podpis dyrektora oraz podanie obok nr szkoły klasy, O   ze względu na usprawnienie 

organizacji imprezy prosimy o zamieszczenie na przekazach i kopertach z korespondencją rajdową dopisku: „Złaz 

Mikołajkowy 2019", 

 w przypadku wpłaty na konto Oddziału prosimy o dołączenie do zgłoszenia kserokopii dowodu wpłaty. 

 oryginał należy zabrać na start trasy i przedstawić jej kierownikowi celem wyjaśnienia powstałych (ewentualnych) wątpliwości, 

 przyjęciu drużyny na wybraną trasę decyduje data zgłoszenia /dostarczenia karty zgłoszenia i dokonania wpłaty lub przelewu 

do Oddziału PTTK/,  

 ilość osób w złazie i na poszczególnych trasach jest ograniczona,  

 w przypadku rezygnacji z udziału w złazie, wpisowe nie podlega zwrotowi, 

 ubezpieczenia grup od nieszczęśliwych wypadków dokonują ich kierownicy we własnym zakresie i na własny koszt, 

 organizator ma prawo nie przyjąć osób indywidualnych lub drużyn, jeżeli nie będzie mógł zapewnić bezpieczeństwa 

uczestnikom złazu. 

 posiadać drobny prezent w postaci pokarmu dla zwierząt (kawałek słoniny, jabłko, kartofel, marchewka itp.), który zostanie 

powieszony na choince jako nasz prezent dla zwierząt, 

 



VI. ŚWIADCZENIA 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:  

 pamiątkowy znaczek, 

 potwierdzenie uczestnictwa w złazie w książeczkach OTP, 

 dyplom dla drużyny, 

 kiełbasa na ognisko + pieczywo 

 słodki prezent od Mikołaja 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 rozpoczęcie zakończenie złazu odbędzie się na polanie w Bażantarni około godz. 12:00.  

 złaz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,  

 na zakończeniu imprezy będzie czynny: 

 punkt weryfikacyjny OTP, 
 stoisko z książeczkami turystyki kwalifikowanej i innymi pamiątkami, 

 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników złazu osobom trzecim, 

 udział w złazie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość) 

uczestników złazu. Zgoda obejmuje również wykorzystanie wizerunku, jego utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć, za 

pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Oddział PTTK Ziemi 

Elbląskiej w Elblągu 

 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów złazu. 

 

 

 

TRASY ZŁAZU: 

TRASA NR 1 - 07.12.2019 r. 

ELBLĄG ul.. OGÓLNA (PĘTLA TRAMWAJOWA) - ul. Okrężna - leśna droga - szlak czerwony - Dąbrowa 

- szlak niebieski - BAŻANTARNIA POLANA BOISKO .............................................................................10 km 

Start dnia 07.12.2019 - ul. Ogólna (Pętla tramwajowa) - godz. 8:30 Kierownik - Danuta Hoppa  

TRASA NR 2 - 07.12.2019 r. 

ELBLĄG BAŻANTARNIA – parking przy boisku - szlak niebieski górski - Urwisko Krystyny - Mostek Elewów - 
szlak żółty - BAŻANTARNIA POLANA BOISKO .................................................................................  7 km 

Start dnia 07.12.2019 - Bażantarnia parking przy boisku polanie - godz. 9:00 Kierownik - Krzysztof Żynda  

TRASA NR 3 - 07.12.2019 r. 

ELBLĄG ul. MARYMONCKA - szlak żółty - Młyn Leśne Oko - szlak żółty - szlak niebieski - BAŻANTARNIA 

POLANA BOISKO .................................................................................................................................... 6 km 

Start dnia 07.12.2019 - ul. Marymoncka - godz. 9:00 Kierownik - Jolanta Kałabun  

TRASA NR 4 - 07.12.2019 r. 

ELBLĄG BAŻANTARNIA - szlak zielony „Ścieżka Jaszczurek" – szlak żółty – leśną drogą – parking Dąbrowa – szlak 
niebieski - BAŻANTARNIA POLANA BOISKO .........................................................................................  8 km 

Start dnia 07.12.2019 - Restauracja Myśliwska - godz. 9:00 Kierownik – Karol Wyszyński 

TRASA Przedszkolna - 07.12.2019 r. 

ELBLĄG BAŻANTARNIA - szlak niebieski - BAŻANTARNIA POLANA BOISKO ......... ……………………. 2 km 

Start dnia 07.12.2019 - Bażantarnia Muszla Koncertowa - godz. 10:00 Kierownik - Jolanta Bulak 

 

 

 

Dużo słońca na trasach złazu życzą  

Organizatorzy. 


