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SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY
ORGANIZATORZY IX WZAK-u Inowrocław 2015 CZEKAJĄ
W tym roku zgodnie z wieloletnią tradycją - a tym możemy się pochwalić - już po raz
dziewiąty spotykamy się na Wojewódzkim Zlocie Aktywnych Krajoznawców. Tym razem organizatorem WZAK Inowrocław 2015 jest Oddział PTTK ze stolicy Białych Kujaw.
Pozwólcie teraz kilka słów historii dla przypomnienia. Obradujący w Grudziądzu w 2005 roku
Wojewódzki Sejmik Instruktorów Krajoznawstwa zobligował swoje wybrane władze do reaktywowania i organizacji Wojewódzkich Zlotów Krajoznawców jako imprezy cyklicznej. Kolejne
Sejmiki w 2011 i 2014 roku nakazały kultywować te tradycje. Udało się to zrobić. I tak - pierwszy WZAK w 2006 roku odbył się w Grudziądzu, a organizatorem był Oddział PTTK im. ks. ppłk.
dr. Władysława Łęgi. Drugi w 2007 roku zorganizował Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu. Po raz trzeci spotkaliśmy się w 2008 roku we Włocławku, a organizatorem byli
działacze Kujawskiego Oddziału PTTK. Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” był gospodarzem
IV WZAK-u w Bydgoszczy. Piąty - jubileuszowy WZAK w 2010 roku zorganizowali krajoznawcy
Oddziału Pałuckiego PTTK ze Żnina. Jak wszyscy pamiętają kolejny szósty WZAK miał odbyć się
w roku 2011 w Borównie, a organizowała go grupa działaczy Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP w Bydgoszczy. Napisałem miał się odbyć, bo do niego nie doszło, ze względu na maleńką frekwencję. W roku następnym, czyli 2012 jednak liczba uczestników osiągnęła odpowiedni poziom i VI WZAK doszedł do skutku. Ponownie zorganizował go
Oddział PTTK im. ks. ppłk. Władysława Łęgi w Grudziądzu. W 2013 roku na WZAK zaprosił nas
do Grubna Oddział im. Ziemi Chełmińskiej z Chełmna. W roku ubiegłym gościliśmy w Sitnicy, a
organizatorem był Oddział Miejski PTTK z Lipna. Tegoroczny WZAK organizują działacze z Inowrocławia z prezesem Andrzejem Dargaczem na czele.
Na dalszych stronach znajdziecie regulamin imprezy, na którą w imieniu Organizatorów
oraz swoim serdecznie zapraszam. W regulaminie podane są namiary telefoniczne czy też adres
e-mailowy, pod którymi można zasięgnąć interesujących informacji.

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 4,
tel. 52 357 68 11

Regulamin
IX Wojewódzkiego Zlotu Aktywnych
Krajoznawców
w Inowrocławiu
3 - 4 październik 2015
INOWROCŁAW 2015

,,IX WZAK'' jest prowadzony zgodnie ze statutem PTTK, Ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie. Organizacja Zlotu opiera się na zasadzie samorealizacji nonprofit i nie ma charakteru komercyjnego, przy wykorzystaniu zaangażowania i
działalności wolontariuszy.
Organizator:
Oddział PTTK w Inowrocławiu przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Miasta Inowrocławia, przy wsparciu
Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa.
- Komandor Zlotu: Andrzej Dargacz,
- V-ce Komandor: Krzysztof Czerepowicki,
- Członkowie: Teresa Buraczewska, Tadeusz Konieczka, Antoni Ścigacz, Radosław
Balmowski.
Cel Zlotu:
- Integracja środowisk turystów i krajoznawców,
- Wymiana doświadczeń,
- Promocja walorów krajoznawczych Miasta i Powiatu Inowrocławskiego.
Termin i miejsce Zlotu:
Zlot odbędzie się w dniach 3 i 4 października 2015 roku w ,,Lew Hostel'', Inowrocław ul.
Królowej Jadwigi 1 (przy Rynku).
Program:
Sobota 03.10.2015
- 09:00 – 11:00 – Przyjmowanie uczestników Zlotu w ,,Lew Hostel''
- 11:00 – 11:30 – Otwarcie Zlotu
- 12:30 – 17:30 – Wycieczka krajoznawcza po Inowrocławiu oraz parku solankowym
- 17:30 – 18:00 – Obiadokolacja w ,,Lew Hostel''
- 19:00 –
Sesja krajoznawcza i otwarty Sejmik Krajoznawczy
oraz posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Kolegium
Instruktorów Krajoznawstwa
Niedziela 04.10.2015
- 07:30 – 08:30 – Śniadanie
- 08:30 – 14:00 – Wycieczka autokarowa. Zwiedzanie wybranych zabytków
Kujaw Zachodnich (Markowice-Kruszwica-Góra-Pieranie-Pakość)
- 14:00 – 14:45 – Obiad w bazie WZAK
- 15:00 Zakończenie Zlotu
Opłaty i świadczenia:
Wpłata na rzecz organizacji Zlotu – 80 zł.
W ramach wpłaty uczestnik otrzymuje:
- turystyczną obiadokolację w sobotę,
- śniadanie w niedzielę,
- obiad w niedzielę,
- nocleg w ,,Lew Hostel'' w pokojach trzy i czteroosobowych z sanitariami,
- uczestnictwo w krajoznawczej wycieczce po zabytkach,
- znaczek zlotowy (typu button),
- odcisk pieczęci zlotowej.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami Zlotu mogą być turyści i krajoznawcy, Instruktorzy Krajoznawstwa PTTK i
inni członkowie PTTK.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w imprezie pod opieką i na odpowiedzialność osób
dorosłych.
Warunkiem przyjęcia na Zlot jest dokonanie wpłaty na konto Oddziału PTTK
w Inowrocławiu oraz przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: pttkino@wp.pl
lub pocztą tradycyjną na adres:
88-100 Inowrocław, ul. Narutowicza 4.
Wpłaty należy dokonać do 03.09.2015 na konto PTTK Oddział w Inowrocławiu:
56 8149 0000 2001 0003 1020 0001 z dopiskiem ,,IX WZAK''.
Przyjęcie na Zlot potwierdzamy pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
Postanowienia końcowe:
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Zapraszamy do wzięcia udziału krajoznawców z innych województw.
Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorom Zlotu.
Telefon kontaktowy: 788 044 689

GRUDZIĄDZKIE ZNACZKI TURYSTYCZNE
Jeśli zajrzycie na stronę internetową http://znaczki-turystyczne.pl/ dowiecie się, że od kilku
lat funkcjonuje nowa dziedzina kolekcjonerstwa bardzo mocno związana z turystyką i krajoznawstwem. Mowa jest o Znaczkach Turystycznych.
Idea ta bardzo szybko się rozprzestrzeniła się w wielu krajach, do których zaliczyć możemy
również Polskę. W naszym kraju jest ponad 300 miejsc, które mają w swoich zasobach takie
znaczki. Nie tak dawno do tych miejsc dołączył również Grudziądz. Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi oraz najnowsza grudziądzka atrakcja Wieża Klimek posiadają już swoje Znaczki Turystyczne. Jako, że wszystkie dotychczas wydane znaczki posiadają swój niepowtarzalny numer,
to i te grudziądzkie taki mają. Znaczek Turystyczny grudziądzkiego muzeum ma numer 297,
natomiast znaczkowi wieży nadano kolejny czyli 298.

Krzysztof Czerepowicki

WYDAWCA: Kujawsko-Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK
z siedzibą przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu ul. gen. Józefa Hallera 32
Wydawnictwo bezpłatne. Ukazuje się w y ł ą c z n i e w formie elektronicznej
ADRES DO KORESPONDENCJI: Krzysztof CZEREPOWICKI

e-mail: krzysztof.czerepowicki@gmail.com

