Program imprezy
18 maja – piątek
godz. 15.00–20.00 – przyjmowanie i kwaterowanie uczestników Zlotu
na terenie Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku
godz. 20.00
– oficjalne otwarcie Zlotu, ognisko turystyczne połączone z
konkursem na piosenkę turystyczną
19 maja – sobota

Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego im Mariana Sydowa w Toruniu

godz. 9.00– 9.30 – wydawanie pytań konkursowych
godz. 9.30–14.00 – wycieczka piesza – marsz na orientację w rejon Pozycji Jezior
Brodnickich linii obronnej rzeki Osy – miejsca bronionego
przez Wojsko Polskie we wrześniu 1939 roku połączone z
wykorzystaniem wiedzy z terenoznawstwa topografii
– wykład w terenie
godz. 14.00–15.00 – posiłek turystyczny
godz. 16.00–18.00 – blok konkursów rekreacyjnych
godz. 20.00
– ognisko turystyczne
20 maja - niedziela
godz. 9.00–10.30 – sprzątanie i przekazywanie pomieszczeń i miejsc, w których
przebywali uczestnicy imprezy
godz. 11.00–11.30 – podsumowanie imprezy i ogłoszenie wyników poszczególnych
konkurencji, wręczenie nagród oraz wyróżnień
godz. 12.00
– posiłek turystyczny
Bachotek – jezioro, osada, leśniczówka oraz Stanica Wodna PTTK im. Marii Okołów –
Podhorskiej. Dobra rycerskie w 1446r. należały do Lamperta w komturstwie
brodnickim. Od 1511 r. były to dobra szlacheckie Janusza Szadlińskiego (vel
Bachockiego). Jedno z najbardziej znanych miejsc na terenie Pojezierza Brodnickiego.
W 1951 r. Maria Okołów – Podhorska zainicjowała budowę drewnianej stanicy wodnej
na potrzeby turystów – wodniaków. Ciekawostki krajoznawcze: jezioro posiada
powierzchnię 211 ha i maksymalną głębokość 24 m. Dawny dwór pochodzi z końca
XIX wieku, przebudowany. Przy leśniczówce Bachotek rośnie lipa drobnolistna mająca
160 lat o obwodzie 395 cm – pomnik przyrody. Przy „Mostku Jadwigi” stoi pomnik w
kształcie orła wykonany przez J. Wilskiego z 1958 r. w miejscu zamordowanych przez
hitlerowców mieszkańców regionu. Obok pomnika wzdłuż rzeczki Skarlanki
rozpościera się rezerwat przyrody „Bachotek” , utworzony w 1984r. na powierzchni ca
23 ha. Na „Wyspie Skarbów” na jeziorze Bachotek istnieje hipotetyczne grodzisko z
wałem i fosą (22 x 12m), a na półwyspie jeziora Strażym są usytuowane dwa grodziska
wyżynne: 1 – owalne (40 x 30m), 2 – stożkowate z wałem i fosą (32 x 15m) położone
obok siebie. Przez Bachotek przebiega kilka znakowanych szlaków turystycznych oraz
odcinek Europejskiego Szlaku Kulturowego – św. Jakuba, administrowanych przez
Oddział Miejski PTTK w Toruniu.
Henryk Miłoszewski

Regulamin
XII Zlotu Miłośników Pojezierza Brodnickiego
szlakiem wrześniowej linii obrony z 1939 r.

Bachotek, 18 – 20 maja 2018 r

Wpisowe:
Przynależność

Regulamin
XII Zlotu Miłośników Pojezierza Brodnickiego
szlakiem wrześniowej linii obrony z 1939 r.

Miejsce w domku
campingowym z własnym śpiworem
Miejsce w pokoju hotelowym
(pokoje 2,3 osobowe)

PTTK
tak

nie

60,-

70,-

80,-

100,-

1.

Organizator

•

Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu

2.

Współorganizatorzy

6.

Świadczenia uczestników

 Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu
 Urząd Miasta Torunia
 Oddział PTTK w Brodnicy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pamiątkowy znaczek
posiłek turystyczny ( 19 i 20 maja br.)
potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej
materiały turystyczno-krajoznawcze dla ekip turystycznych
konkursy rekreacyjne
konkurs turystyczno-krajoznawczy
noclegi w domkach campingowych lub w hotelu
kiełbaska i pieczywo do ogniska
odcisk okolicznościowej pieczęci
nagrody i upominki dla zwycięzców w konkursach

7.

Uwagi końcowe

•

uczestnicy imprezy – członkowie PTTK są ubezpieczeni w czasie przejazdu i
dojazdu, a także podczas podczas trwania imprezy od NNW w firmie: AXA
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Pozostali uczestnicy – powinni
ubezpieczyć się we własnym zakresie i na własny koszt
organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane
przez uczestników oraz osoby trzecie
osoby nieprzyjęte na listę imprezy zostaną o tym fakcie poinformowane
w przypadku nieprzybycia na imprezę, wpisowe nie podlega zwrotowi
uczestnicy zakwaterowani w domkach campingowych muszą posiadać własny
śpiwór
szczegółowy program Zlotu zostanie wywieszony podczas imprezy
ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów

3.

Termin i miejsce Zlotu

Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne w dniach 18 – 20 maja 2018
roku z bazą na terenie Stanicy Wodnej PTTK im. Marii Okołów-Podhorskiej w
Bachotku na Pojezierzu Brodnickim.
4.

Cele Zlotu

•

Upowszechniane wśród społeczeństwa a w szczególności młodzieży szkolnej
historii oręża polskiego, miejsc pamięci narodowej oraz miejsc związanych z wojną
w w 1939 r.

•

Propagowanie i upowszechnianie wiedzy i umiejętności wojskowych z zakresu
terenoznawstwa i topografii na rzecz obronności państwa oraz znaczenia i roli Sił
Zbrojnych

Uwaga!!! Ilość miejsc w pokojach hotelowych jest ograniczona.

•

•

Promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych woj. kujawsko-pomorskiego
w szczególności Pojezierza Brodnickiego

•
•
•

5.

Zgłoszenia uczestnictwa

•
•

Zgłoszenia przyjmuje Oddział Miejski PTTK w Toruniu, przy ul. Piekary 41 ( do
wyczerpania miejsc). Przy opłacaniu wpisowego należy dostarczyć listę uczestników
potwierdzoną przez dyrekcję szkoły lub instytucji zgłaszającej. Młodzież szkolna może
przebywać na imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

