TRASY ZŁAZU:

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu,
Urząd Miasta w Elblągu, Urząd Marszałkowski w Olsztynie

TRASA NR 1 – 07.12.2013 r.
ELBLĄG PĘTLA TRAMWAJOWA NR 2 UL. MARYMONCKA – szlak żółty – Młyn
Leśne Oko – szlak niebieski leśny – Dąbrowa – szlak czerwony – Muszla Koncertowa – BAŻANTARNIA POLANA BOISKO .............................................................. 8 km
Start dnia 07.12.2013 r. – Elbląg pętla tramwajowa linii nr 2 ul. Marymoncka – godz.
9:00.
TRASA NR 2 – 07.12.2013 r.
ELBLĄG BAŻANTARNIA – Muszla Koncertowa – szlak niebieski górski – Urwisko
Krystyny – Mostek Elewów – szlak czerwony „Kopernikowski" – BAŻANTARNIA
POLANA BOISKO ...................................................................................................... 7 km
Start dnia 07.12.2013 r. – Elbląg Bażantarnia obok Muszli Koncertowej (na ławeczkach przed muszlą) – godz. 9:00.
TRASA NR 3 – 07.12.2013 r.
ELBLĄG BAŻANTARNIA POLANA BOISKO – szlak czerwony „Kopernikowski” –
Mostek Elewów – szlak żółty – Dąbrowa – szlak niebieski leśny – BAŻANTARNIA
POLANA BOISKO ................................................................................................8 km
Start dnia 07.12.2013 r. – Elbląg Bażantarnia Polana Boisko (przy miejscu na ognisko, obok szlaku niebieskiego) – godz. 9:00.

REGULAMIN
X ZŁAZU MIKOŁAJKOWEGO
„Bażantarnia 2013”

TRASA NR 4 – 07.12.2013 r.
ELBLĄG BAŻANTARNIA – Muszla Koncertowa – szlak zielony „Ścieżka Jaszczurek" – szlak żółty – Mostek Elewów – szlak czerwony „Kopernikowski” – BAŻANTARNIA POLANA BOISKO .....................................................................................6 km
Start dnia 07.12.2013 r. – Elbląg Bażantarnia obok restauracji „Myśliwska" (na ławeczkach) – godz. 9:00.
TRASA NR 5 – 07.12.2013 r.
PĘTLA TRAMWAJOWA SAPERÓW – Góra Chrobrego – szlak żółty – szlak czerwony „Kopernikowski” – BAŻANTARNIA POLANA BOISKO ………………………..10 km
Start dnia 07.12.2013 r.– Elbląg pętla tramwajowa Saperów – godz. 9:00.

Proponujemy również trasy indywidualne prowadzone przez uczestników indywidualnie lub trasy na życzenie z Przodownikiem Turystyki Pieszej opracowane przez
uczestników i uzgodnione z Klubem Turystów Pieszych „Delta" na spotkaniach klubowych lub telefonicznie z kierownictwem złazu.

ELBLĄG – BAŻANTARNIA 2013
Dużo słońca na trasach złazu życzą Organizatorzy

CELAMI ZŁAZU SĄ:
 popularyzacja Wysoczyzny Elbląskiej i szlaków turystycznych,
 rekreacja i wypoczynek w formie czynnego uprawiania turystyki pieszej po przepięknych
trasach naszej „Małej Ojczyzny",
 realizacja programu edukacji krajoznawczej i przyrodniczej adresowanej do dzieci szkół
podstawowych,
 integracja rodzinna – zachęta do rodzinnych spacerów i rajdów.
 włączenie się w obchody Roku Przewodników Turystycznych PTTK.
ORGANIZATORZY:
Bezpośrednim organizatorem zlotu jest Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu, przy czynnym współudziale: Urzędu Miasta w Elblągu i Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
KOMITET ORGANIZACYJNY:
 Kierownik złazu – Sławomir Kałabun,
 Z-ca kierownika złazu – Leszek Marcinkowski,
 Sekretarz – Agnieszka Banaś,
 Członkowie: Piotr Krupski, Danuta Hoppa, Urszula Kałabun , Jolanta Kałabun, Jolanta Marcinkowska, Jolanta Bulak, Danuta Żynda, Krzysztof Żynda, Leon Jasiński. Stanisław Kukowski, Karol Wyszyński
TERMIN l MIEJSCE ZŁAZU:
Złaz odbędzie się 07 grudnia 2013 r. na trasach jednodniowych pieszych przebiegających po
terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i położonej na jego terenie elbląskiej
Bażantarni. Rozpoczęcie zakończenie złazu ok. godz. 12:00 w elbląskiej Bażantarni na Polanie Boisko (obok wiat). Przewidywane zakończenie złazu ok. godz. 14:00.
INFORMACJE OGÓLNE
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

W złazie uczestniczyć mogą:
 turyści indywidualni oraz min. 8-osobowe drużyny zgłoszone przez wszelkie organizacje,
 młodzież szkolna bierze udział w złazie wyłącznie pod opieką dorosłego, upoważnionego przez dyrekcję szkoły opiekuna lub nauczyciela.
W razie rezygnacji z udziału w złazie po upływie terminu składania zgłoszeń lub w przypadku samowolnej zmiany trasy, wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnik traci prawo
do świadczeń.
Uczestnicy ubezpieczają się, ponoszą koszty wszelkich przejazdów i sporządzają posiłki
we własnym zakresie.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przesunięcia całych grup na trasy zastępcze.
O wszelkich zmianach wynikłych w trakcie organizacji złazu kierownicy drużyn-grup
zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie.
Kierownik drużyny liczącej minimum 8 osób otrzymuje świadczenia bezpłatnie.
Zgłoszenia oraz opłata na rzecz organizatora na działalność statutową w wysokości:
 trasy piesze – członkowie PTTK 6,00 zł od osoby, pozostali uczestnicy 8,00 zł od
osoby,
 trasa dowolna – członkowie PTTK 6,00 zł, pozostali uczestnicy 8,00 zł od osoby.
Zgłoszenia wraz z opłatą należy wpłacać w terminie do 21.11.2013 r. w Oddziale

PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu przy ul. Krótkiej 5 tel./fax.: (55) 641-12-96 lub w terminie do dnia 19.11.2013 r. 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 2013”.
Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na druku zgłoszenia załączonym do regulaminu, w przypadku grup szkolnych wymagany jest stempel szkoły i podpis dyrektora
oraz podanie klasy obok numeru szkoły.
10. Opiekun drużyny ma obowiązek podać dane kontaktowe.
11. Ze względu na usprawnienie organizacji imprezy prosimy o zamieszczenie na przekazach i kopertach z korespondencją rajdową dopisku: „Złaz Mikołajkowy 2013”.
12. 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.
13. O przyjęciu drużyn decyduje data zgłoszenia (dostarczenia karty zgłoszenia i dokonania
wpłaty lub przelewu do oddziału PTTK).
14. Ilość osób uczestniczących w złazie i na poszczególnych trasach jest ograniczona.
15. W przypadku rezygnacji z udziału w złazie, wpisowe nie podlega zwrotowi.
16. Ubezpieczenia grup od nieszczęśliwych wypadków dokonują ich kierownicy we własnym
zakresie i na własny koszt.
17. Posiadać drobny prezent w postaci pokarmu dla zwierząt /kawałek słoniny, jabłko, kartofel, marchewka itp./ który zostanie powieszony na choince jako nasz prezent dla zwierząt,
18. Przestrzegać poleceń kierownictwa złazu, przepisów p.poż. i Karty Turysty.
19. Organizator ma prawo nie przyjąć na Złaz osób indywidualnych lub drużyn, jeżeli nie
będzie mógł zapewnić bezpieczeństwa uczestnikom Złazu,
ŚWIADCZENIA:
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
 pamiątkowy znaczek złazowy,
 dyplom dla drużyny lub pełnej rodziny biorącej udział w złazie,
 potwierdzenie punktów na odznakę „Siedmiomilowe Buty” i OTP,
 grochówkę w trakcie zakończenia złazu,
 dla zwycięzców nagrody w konkursach,
 drobny prezent od Mikołaja,
9.

KONKURSY:
w trakcie złazu odbędzie się konkurs rysunkowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 złaz odbędzie się bez względu na pogodę,
 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników
złazu osobom trzecim,
 uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 w trakcie złazu zorganizowany zostanie sklepik, w którym uczestnicy będą mogli nabyć
pamiątki, odznaki turystyczne oraz materiały krajoznawcze,
 ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów złazu.

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA:
1. Nazwa drużyny .............................................................................................................
2. Instytucja zgłaszająca ..................................................................................................
3. Trasa nr................. punkt startowy ..............................................................................
4. Trasa zastępcza nr......................... Punkt startowy ....................................................
5. Imię i nazwisko kierownika drużyny .............................................................................
6. Telefon kontaktowy do kierownika drużyny ................................................................
L.p.

Imię i nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania

Uwagi

itd.
..................................................
Pieczęć instytucji zgłaszającej

.........................................................
Podpis kierownika drużyny - grupy

