Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego
Oddział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie
Komisja Krajoznawcza

Regulamin
Ogólnopolskiego Zlotu
Krajoznawców

Lublin 20-22 sierpnia 2021

I.

CELE ZLOTU:
 promocja walorów krajoznawczych Lublina i województwa lubelskiego,
 propagowanie krajoznawstwa jako formy spędzania wolnego czasu,
 doskonalenie wiedzy i umiejętności instruktorów krajoznawstwa,
 szkolenie kadry programowej,
 popularyzacja Odznaki Krajoznawczej Polski oraz odznak krajoznawczych regionu,
 wymiana doświadczeń i integracja środowiska krajoznawczego Polski,
 uczczenie rocznic: 452. uchwalenia Unii Lubelskiej, 230. uchwalenia przez Sejm Wielki
„Konstytucji 3 Maja, 40. nadania i przyjęcia przez papieża Jana Pawła II godności Członka
Honorowego PTTK.
II. ORGANIZATORZY:
 Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK
 Oddział Miejski PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie
III. WSPÓŁPRACA:
 Oddział PTTK w Chełmie
 Oddział PTTK we Włodawie
IV. KOMITET ORGANIZACYJNY ZLOTU:
Komandor
Andrzej Wasilewski
Z-ca komandora ds. programowych
Wojciech Kowalski
Z-ca komandora ds. organizacyjnych
Halina Byczek – Krasucka
Biuro Zlotu: kierownik
Katarzyna Komisarczuk
z-ca kierownika
Beata Maciejewska – Musur
Teresa Chabros
Anna Tym
Radosław Skuła
Administrator strony internetowej
Adam Krzysiek
Weryfikacja odznak krajoznawczych
Wiesław Wiącek
Leszek Warowny
Koordynator ds. przewodników
Maria Wiśnioch - Filo
V. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:
20-22 sierpnia 2021 r. Lublin
Biuro Zlotu : Oddział Miejski PTTK w Lublinie, Rynek 8, 20-111 Lublin
tel. 81-532 49 42, www.ozk2021lublin.wordpress.com
Noclegi: Dom Studencki “Ikar”, ul. Czwartaków 15, pokoje 2-osobowe typu studio
(na 2 pokoje łazienka i lodówka). Jest możliwość zarezerwowania pokoju 1-osobowego.
I. RAMOWY PROGRAM ZLOTU:
Kursywą oznaczono obiekty wpisane do Odznaki Krajoznawczej Polski
18 sierpnia 2021 r. (środa)
 przyjmowanie uczestników wycieczki przedzlotowej od godz. 17.00 w miejscu noclegu.
Istnieje możliwość wcześniejszego pozostawienia bagażu w Biurze Zlotu, w siedzibie
OM PTTK, ul. Rynek 8, 20-111 Lublin
 po zadeklarowaniu przez min. 5 osób zwiedzania dawnego obozu koncentracyjnego
Majdanek, w budynku głównym przy wejściu, będzie czekał przewodnik o godz. 16.00.
 19.00 - 19.30 kolacja w Stołówce Akademickiej UMCS „Trójka”, ul. M. Langiewicza 16
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19.08.2021 r. (czwartek)
 7.30 – 8.00 śniadanie w Stołówce Akademickiej UMCS „Trójka”, ul. Langiewicza 16
 8.30 – 23.00 wycieczka przedzlotowa: Poleski Park Narodowy (Dyrekcja w Urszulinie,
ośrodek dydaktyczno-muzealny w Załuczu Starym, ścieżka przyrodnicza „Dąb Dominik”,
cmentarz i pomnik żołnierzy KOP w Wytycznie), Włodawa (zespół synagogalny), obiad,
Sobibór (Muzeum Byłego Obozu Zagłady), Chełm (kościół pw. Rozesłania
Św. Apostołów, podziemia kredowe), ognisko z kolacją w formie grilla
Wycieczka odbędzie się po zgłoszeniu minimum 30 uczestników.
 Od 15.00 przyjmowanie uczestników Zlotu w miejscu noclegu.
 19.00 – 20.00 kolacja dla nowych gości w Stołówce Akademickiej UMCS „Trójka”,
ul. Langiewicza 16
20.08.2021 r. (piątek)
 Biuro Zlotu w miejscu noclegu czynne od godz. 7.30
 7.30-8.30 śniadanie w Stołówce Akademickiej UMCS „Trójka”, ul. Langiewicza 16
 9.00-14.00 wycieczka piesza po Lublinie
 14.00-15.00 obiad
 15.30 uroczyste otwarcie Zlotu
 20.00 -23.00 biesiada turystyczna w Mensie Akademickiej KUL „Lanczomania”,
Al. Racławickie 14
21.08.2021 r. (sobota)
 7.30-8.30 śniadanie w Stołówce Akademickiej UMCS „Trójka”, ul. Langiewicza 16
 9.00 – 23.00 wycieczka (obiad na trasie): Wojciechów - Muzeum Kowalstwa,
Nałęczów - centrum uzdrowiska, Muzeum S. Żeromskiego (z zewnątrz), Kazimierz Dolny
- wąwozy lessowe, zabudowa miasta, Muzeum Sztuki Złotniczej, Puławy – zespół
pałacowo-parkowy, Gołąb – kościół pw. ss. Floriana i Katarzyny, Dęblin – twierdza,
Stężyca – kościół pw. św. bp. Marcina, największa w Europie storczykarnia JMP Flowers,
Wyspa Wisła (kolacja i spotkanie integracyjne)
22.08.2021 r. (niedziela)
 7.30-8.30 śniadanie w Stołówce Akademickiej UMCS „Trójka”, ul. Langiewicza 16
 9.00 - 11.30 wycieczka piesza po Lublinie
 11.30 zakończenie Zlotu
 13.00 – 14.00 obiad w Stołówce Akademickiej UMCS „Trójka”, ul. Langiewicza 16
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Ogólnopolski Zlot Krajoznawców jest imprezą przeznaczoną dla wszystkich członków PTTK
(legitymacja z opłaconą składką członkowską do wglądu organizatorów), ze szczególnym
uwzględnieniem instruktorów krajoznawstwa PTTK.
Do dnia 15 lipca wypełnioną kartę zgłoszenia wraz kopią dowodu wpłaty wpisowego
w wysokości zgodnej z kartą zgłoszenia należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres
ozk2021.lublin@gmail.com lub pocztą tradycyjną. Wpłat należy dokonać na konto Oddziału
Miejskiego PTTK w Lublinie:
PEKAO S.A. III O/Lublin
38 1240 2382 1111 0000 3895 8430
z adnotacją w tytule przelewu:
OZK 2021 Imię/imiona i nazwisko/nazwiska.

3

VI. WPISOWE:
500,00 zł dla uczestników mieszkających w pokoju 2-osobowym lub 580,00 zł dla uczestników
mieszkających w pokoju 1-osobowym.
Organizatorzy potwierdzą przyjęcie na Zlot.
Świadczenia w ramach wpisowego:
 zakwaterowanie i wyżywienie od obiadu w dniu 20.08 do obiadu w dniu 22.08.2021r.
 przejazdy autokarem podczas wycieczki zlotowej,
 opieka przewodnika, wstępy do zwiedzanych obiektów,
 pamiątkowa odznaka Zlotu, odcisk pieczęci, koszulka zlotu, materiały krajoznawcze,
 uczestnicy wszystkich zaplanowanych wycieczek (19-22.08) otrzymają certyfikaty
zdobycia odznak krajoznawczych: „Miejsca kultu św. Jana Pawła II”, „Konstytucji 3
Maja”, „450-lecia Unii Lubelskiej”, „Znam Lublin” w stopniu brązowym, „Wędrowiec
Lubelski” w stopniu brązowym, oraz potwierdzenie zwiedzania następujących obiektów
Lublina zapisanych w „Kanonie Krajoznawczym Polski”: Rynek Starego Miasta, wzgórze
zamkowe(Muzeum Narodowe z kaplicą św. Trójcy), katedra, bazylika oo. dominikanów,
Plac Litewski, KUL, dawny obóz koncentracyjny Majdanek. Zainteresowani uczestnicy
mogą również otrzymać potwierdzenie zdobycia punktów do Odznaki Turysta
Przyrodnik.
Uczestnicy mają możliwość zakupienia dodatkowej koszulki w cenie 25zł/szt. lub
odznaki zlotowej za 23zł/szt.
 Dodatkowa odpłatność za noclegi 18/19, 19/20.08, wyżywienie od kolacji 19.08 do
śniadania w dniu 20.08 (płatne za każdy posiłek osobno), wycieczkę przedzlotową,
zamówione odznaki regionalne, zgodnie z kartą zgłoszenia.
X. INFORMACJE KOŃCOWE
Ogólnopolski Zlot Krajoznawców odbywa się w okresie pandemii koronawirusa na świecie. Obecne
przepisy pozwalają na organizację Zlotu. Nie zmniejsza to obowiązku stosowania reżimu
sanitarnego zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. Organizatorzy zapewnią środki do
dezynfekcji rąk. Ze względu na obowiązujące limity organizatorzy proszą osoby, które zostały w
pełni zaszczepione o informację o tym fakcie. Pozwoli nam to w sposób zgodny z przepisami
zrealizować Zlot. W przypadku dużego wzrostu zachorowań i wprowadzenia drastycznych
obostrzeń organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zlotu.
 W pobliżu Domu Studenckiego „Ikar” znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe.
 Rezygnacja z udziału w Zlocie jest możliwa tylko do 25 lipca b.r. W przypadku
udokumentowanego zachorowania na Covid – 19 lub nałożenia kwarantanny wpłata będzie
zwracana po potrąceniu kosztów poniesionych przez organizatora
 Program Zlotu może ulec zmianie tylko z ważnych powodów niezależnych od organizatora.
 Wypełnienie „Karty uczestnictwa” jest równocześnie zgodą na przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji programu Zlotu i weryfikacji odznak.
 Impreza ma charakter niekomercyjny i jest realizowana przez członków PTTK.
 Uczestnicy odpowiadają za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody.
 Interpretacja treści Regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa Zlotu.
 Zlot odbędzie się przy minimum 50 uczestnikach, a wycieczka przedzlotowa przy minimum
30 uczestnikach. Informacja na ten temat będzie udostępniona do 31 lipca 2021 r.
Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w dniu 8 czerwca 2021 r.
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