6. ZLOT
WIELKOPOLSKICH INSTRUKTORÓW KRAJOZNAWSTWA PTTK
PAŁUKI’2022

Regulamin
1. ORGANIZATORZY:
Wielkopolskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa przy współpracy Oddziału PTTK
im. Waldemara Balcerowicza w Wągrowcu.
Komandor Zlotu: Jerzy Szociński
2. CELE ZLOTU/UCZESTNICY:
Spotkanie integracyjne wielkopolskich instruktorów krajoznawstwa.
Poznanie ciekawych obiektów krajoznawczych na Pałukach.
W przypadku wolnych miejsc w Zlocie mogą uczestniczyć także krajoznawcy z całej
Polski (oraz osoby towarzyszące krajoznawcom, będące członkami PTTK).
3. TERMIN ZLOTU:
5 – 6 listopada 2022 r.
4. ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia (wzór w załączniku) należy przesłać w terminie do
15.10.2022r. na adres mailowy: jerzyszocinski@gmail.com.
Do tego dnia należy również dokonać wpłaty wpisowego.
5. WPISOWE:
Opłata za udział w Zlocie wynosi 330 zł od instruktora krajoznawstwa z Wielkopolski
oraz 350 zł za pozostałe osoby. Wszyscy uczestnicy winni okazać legitymacje PTTK
z opłaconą bieżącą składką członkowską. Wpisowe należy wpłacić przelewem na
konto bankowe O/PTTK w Wągrowcu nr. 80 8959 0001 0000 2860 2000 0010 z
dopiskiem „Zlot Krajoznawców – Pałuki’2022”.
6. BAZA NOCLEGOWA ZLOTU
Uczestnicy Zlotu nocować będą w Hotelu obok Pałacu w Lubostroniu
W pokojach 2 – 3 osobowych.
7. ŚWIADCZENIA (w ramach wpisowego):
1 nocleg, 2 obiady, kolacja i śniadanie, przejazd busem/autokarem, obsługa
przewodnicka, bilety wstępu do muzeów - izb, materiały promocyjne.

8. RAMOWY PROGRAM ZLOTU
(Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w programie –
zwłaszcza w sytuacjach od niego niezależnych)
Sobota 05 listopada 2022 r.
Przyjazd uczestników do Wągrowca do godz.10.05 (obok dworca dwa parkingi)
Zbiórka uczestników Zlotu przed wejściem do dworca PKP.
Godz.10.10 – spacer pieszy z dworca przez rynek do Muzeum Regionalnego
Godz.10.45 – zwiedzanie Muzeum
Godz.11.30 – przejazd busem/autokarem do pomnika – piramidy Fr. Łakińskiego
Godz.12.00 – przejazd do Tarnowa Pałuckiego – zwiedzanie zabytkowego kościoła
Godz. 12.30 – przejazd na „klasztorek” – obejrzenie „okna z soli” i panoramy Łekna
Godz.13.00 - przejazd do Juncewa – grobowiec Aleksandra Gutrego
Godz.13.15 – przejazd do „Dworu Marzeń” w Sielcu, zwiedzanie Izby Admiralskiej
(kawa z ciastem)
Godz.14.45 – przejazd do Żnina – zwiedzanie baszty, muzeum
Godz.15.45 – zwiedzanie Cukrowni Żnin
Godz.16.45 – posiłek
Godz.17.15 – przejazd do Januszkowa pod pomniki Janiciusa
Godz.18.00 – zakwaterowanie w Hotelu w Lubostroniu
Godz.18.30 – zwiedzanie pałacu
Godz.19.30 – kolacja
Godz.20.00 – 22.00 – spotkanie integracyjne instruktorów
Niedziela 6 listopada 2022 r.
Godz.8.00 – śniadanie
Godz. 8.30 – wyjazd do Łabiszyna (grobowiec Mielęckiego, dąb Jagiełły)
Godz. 9.45 - 10.00 – zwiedzanie Muzeum Ziemi Szubińskiej i ruin zamku.
Godz.10.30 – przejazd do Kcyni – spotkanie w Izbie Pamięci Powstania Wlkp.
na dworcu kolejowym - spacer po mieście i zwiedzanie Izby Pamięci
prof. Jana Czochralskiego w Szkole Podstawowej nr 2
Godz. 12.30– przejazd do Gołańczy (zamek, Izba Pamięci)
Godz.13.30 – przejazd do Wągrowca
Godz.14.00 – obiad i zakończenie Zlotu
Godz.14.30 – przyjazd na dworzec PKP w Wągrowcu
9. POSTANOWIENIA DODATKOWE:
1. Zlot odbędzie się przy zgłoszeniu co najmniej 15 osób. Ilość miejsc ograniczona
do 30.

2. Zlot odbędzie się bez względu na pogodę. Organizatorzy nie odpowiadają za
szkody wyrządzone przez uczestników oraz szkody poniesione przez osoby
trzecie.
3. Uczestnicy Zlotu nie są dodatkowo ubezpieczeni przez organizatora, gdyż
korzystają z ubezpieczenia wynikającego z tytułu członkostwa w PTTK (stąd
wymóg okazania legitymacji PTTK z opłaconą aktualnie składką).
4. Oddział PTTK w Wągrowcu zwróci pełne wpisowe jeśli Zlot nie dojdzie do skutku z
powodu restrykcji wprowadzonych przez Rząd RP dla ochrony Obywateli przed
Covid lub z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń.
Zapraszamy
(organizatorzy)

