
 REGULAMIN
XLIV MŁODZIEŻOWEGO ZŁAZU

PO ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ

I. TERMIN: 6 październik 2017r. (piątek)
II.ORGANIZATOR:
Polskie Towarzystwo Turystyczno -   Krajoznawcze Oddział w Krośnie
III . WSPÓŁORGANIZATORZY
Zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Krosno 
IV. TRASA PIESZA: 
Rzepnik (cerkiew) – Królewska Góra(544m) – Odrzykoń - Podzamcze
PROGRAM:
Zbiórka uczestników: godz. 8:30  pod biurem PTTK w Krośnie,  ul. Krakowska 9
Przejazd do Rzepnika
Przejście piesze: Rzepnik (cerkiew) – Królewska Góra(544m) – Odrzykoń - Podzamcze
W trakcie złazu ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz konkursy z nagrodami: ekologiczno 
-przyrodniczy oraz turystyczno – krajoznawczy. 
Powrót do Krosna około godz. 15:00 – 16:00. 

V. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
Zgłoszenia i wpłaty wpisowego przyjmujemy do dnia 28.09.2017
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9:00- 16:00
Wzór karty zgłoszenia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej 
www.pttkkrosno.pl.

Wpisowe na RAJD wynosi:
25,00 zł – członkowie PTTK
28,00 zł – niezrzeszeni 

VI. ZAŁOŻENIA I CELE:  
  XLIV Młodzieżowy Złaz po Ziemi Krośnieńskiej ma na celu:

 ukazanie uczestnikom unikalnych walorów przyrodniczych i krajoznawczych Ziemi 
Krośnieńskiej 

 popularyzowanie form czynnego wypoczynku, rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych 
i turystyczno- krajoznawczych,

 propagowanie wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, uświadomienie turystów       
o zagrożeniu środowiska naturalnego, zapoznanie ze sposobami ochrony środowiska, 

 głównie formami ochrony przyrody oraz uświadomienie roli człowieka w tym procesie,
 edukacja ekologiczna uczestników ZŁAZU,
 integracja dzieci i młodzieży z różnych szkół 

W celu realizacji w/w założeń w trakcie ZŁAZU przeprowadzone zostaną konkursy (z nagrodami): 
ekologiczno –przyrodniczy  i  krajoznawczo-turystyczny.

VII. UCZESTNICY: w ZŁAZIE  mogą brać udział grupy zgłoszone przez szkoły, koła i klubu PTTK,
PTSM, drużyny harcerskie, a także turyści indywidualni. 
Młodzież szkolna może brać udział w złazie tylko pod nadzorem osób dorosłych (nauczycieli, 
rodziców) odpowiadających za ich zachowanie.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przyroda


Od każdego uczestnika wymaga się posiadania stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanych
do pogody). 
1 opiekun na 10 osób nie płaci wpisowego.

VIII. ŚWIADCZENIA:
Transport, przewodnik,  ubezpieczenie NNW , bilet wstępu na zamek Kamieniec, plakietka 
rajdowa, ognisko – prowiant – kiełbaska, chleb, punkty do odznak GOT i Turysta Przyrodnik,  
nagrody dla zwycięzców w konkursach, materiały szkoleniowe dla szkół. 

IX. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW: 
1. Przestrzeganie regulaminu ZŁAZU.
2. Stosowanie się do poleceń kierownictwa ZŁAZU i opiekunów.
3. Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, ważnej legitymacji szkolnej oraz legitymacji 

PTTK 
4. Posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia do wędrówki. 
5. Każda grupa powinna posiadać własną apteczkę.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez 

organizatorów.
3. Uczestnicy złazu/opiekunowie grup odpowiadają za szkody wyrządzone przez 

siebie/podopiecznych wobec innych podopiecznych i osób trzecich. W razie drastycznych 
naruszeń niniejszego regulaminu dopuszcza się możliwość usunięcia uczestników ze złazu
na koszt własny, bez zwrotu wpisowego.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w złazie wpisowe nie podlega zwrotowi.

5. Udział w złazie oznacza zgodę na powszechną publikacje imienia, nazwiska, nazwy szkoły 
i miejscowości w protokołach odbioru nagród, listach uczestników, komunikatach 
końcowych, a także w informacjach prasowych i internetowych.

6. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
7. ( Dz. U. 197 nr 133, poz. 883 z późn. zmianami, powyższe dane SA zbierane przez PTTK  

Oddział w Krośnie wyłącznie do celów organizacji złazu. 
                                                                                                                             

                         ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH   


