
I  KOMITET HONOROWY  
Marszałek woj. kujawsko-pomorskiego  - Piotr Całbecki 
Prezydent Torunia    - Michał Zaleski 
Starosta Mogileński    - Tomasz Barczak 
Starosta Inowrocławski    - Tadeusz Majewski 
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelno   - Ewaryst Zdzisław Matczak 
Burmistrz Miasta Kruszwica                          - Dariusz Witczak 
Wójt Gminy Jeziora Wielkie   - Zbysław Woźniakowski  
Dyrektor Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia - Andrzej Sieradzki 
Prezes OM PTTK w Toruniu   - Henryk Miłoszewski 
 
II ORGANIZATORZY  

Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu 
Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „ Przygoda” w Toruniu 
Oddział PTTK im. Antoniego Słowińskiego w Strzelnie 
Oddział Nadgoplański PTTK w Kruszwicy 
Nadgoplański Park Tysiąclecia w Kruszwicy 
 
III WSPÓŁORGANIZATORZY 

- Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich 
 
IV KOMITET ORGANIZACYJNY  

Komandor Zlotu   - Waldemar Wieczorkowski 
Z-ca Komandora   - Zbigniew Domański 
Z-ca Komandora   - Edmund Kowalski 
Kwatermistrz   - Bogumił Michalak 
    - Janusz Lipnicki 
    - Dariusz Parzych 
Sekretariat   - Daniela Michalak 
    - Marek Kiełbasiński   
Kierownicy imprez  - Marek Sokołowski 
    - Krzysztof Siastacz 
Opieka medyczna  - Halina Liszkowska 
 
V CEL ZLOTU 
- popularyzacja turystyki rowerowej 
- czynny wypoczynek na świeżym powietrzu 
- promowanie pięknych turystycznie rejonów województwa kujawsko-pomorskiego    
oraz powiatów mogileńskiego i inowrocławskiego 
- nawiązanie nowych znajomości między uczestnikami 
- uczczenie 60-lecia Oddziału PTTK w Strzelnie 
- uczczenie 50-lecia Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia 

 
VI TERMIN I MIEJSCE ZLOTU  

Zlot odbędzie się w dniach  15-17 września 2017 r. w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Sowi Dwór” w Przyjezierzu, bez względu na pogodę. 

 
VII WPISOWE I ZGŁOSZENIA  
 
Zgłoszenia należy kierować do Oddziału Miejskiego PTTK 87-100 Toruniu ul. 
Piekary 41 na załączonych kartach zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty 
wpisowego (ksero) na konto bankowe BZ  WBK  S.A. II O/ Toruń     
18 1090 1506 0000 0000 5002 0232  w terminie do 30.08.2017 r. Wpisowe uiszczone 
po w/w terminie wzrasta o 10,00 PLN. UWAGA:  Osoby zgłoszone po terminie 
będą przyj ęte na zlot po wcześniejszym uzgodnieniu z kol. Danielą Michalak, 
mail:  dbmichalak@wp.pl 
 
Wpisowe dla: 
-   młodzież szkolna i studenci           - 55,00 PLN   
-   członkowie PTTK (ważna legitymacja do wglądu)        - 65,00 PLN   
-   pozostali uczestnicy            - 80,00 PLN  
Noclegi: (opłata przyjmowana na miejscu) 
-      w Ośrodku Wypoczynkowym „Sowi Dwór”  
       a/ w pokoju 2, 3 lub 4 osobowym  55 zł dwa noclegi za osobę 
                                                                                  
 VIII ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW  
-      dwa noclegi w pokojach z pościelą 

- dwa śniadania (w sobotę i niedzielę) 

- posiłek turystyczny na trasie w sobotę 

- dwie kolacje grillowe (w piątek i w sobotę)  

- pamiątkowy znaczek zlotowy 

- ubezpieczenie na czas trwania zlotu uczestników nie będących członkami PTTK 
(zgłoszeni w terminie) 

- puchary i nagrody za czołowe miejsca w konkursach 

- potwierdzenie punktów na KOT okolicznościowa pieczątką 
 

IX OBOWI ĄZKI UCZESTNIKÓW      
 

- posiadanie dowodu tożsamości i legitymacji PTTK 

- posiadanie sprawnego roweru 

- przestrzeganie zasad  bhp,  p. poż., oraz Karty Turysty 

- przestrzeganie Regulaminu Zlotu i Ośrodka oraz postanowień 
kierownictwa Zlotu 

- przestrzeganie ciszy nocnej w godz. 24.00 do 7.00 

- posiadanie dobrego humoru  i pozytywnego nastawienia do organizatorów            
i wszystkich uczestników zlotu 
 
 
 



X     POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
-       Zlot nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany według zasady 
„non profit” 

- Zlot odbywa się na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy zlotu dokonują jedynie 
wpłat na organizację imprezy 

- Młodzież do lat 18 może wziąć udział tylko pod opieką osoby dorosłej 

- Organizatorzy Zlotu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
przez uczestników Zlotu osobom trzecim i na odwrót 

- Zaleca się uczestnikom ubezpieczyć na czas dojazdu i na powrót oraz od 
odpowiedzialności cywilnej 

- W razie nie przybycia na Zlot wpisowe nie podlega zwrotowi 

- Członkowie PTTK posiadają ubezpieczenie NNW w ramach opłaconych 
składek członkowskich. 

 
Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa Zlotu. 

 
XI PROGRAM RAJDU 
Piątek 15.09.2017 r. 
          od. godz. 16.00   przyjmowanie uczestników 
          ok. godz. 19.30  powitanie przybyłych uczestników Zlotu oraz 
    przedstawienie programu zlotu, grill, tańce 
Sobota 16.09.2017 r. 
 godz. 8.00  śniadanie 
 godz. 9.00  wyjazd na trasę  ok. 89 km (posiłek na  trasie) 

godz. 17.30 - 19.30  konkursy zlotowe 
          ok. godz. 20.00   grill + turystyczne atrakcje, tańce 
Niedziela 17.09.2017 r. 
                godz. 8.30  śniadanie 
 godz. 10.30  wręczenie nagród i zakończenie zlotu  
 
Przyjezierze - Wieś na Pojezierzu Gnieźnieńskim nad zatoką Jeziora Ostrowskiego wśród lasu. Po roku 
1957 powstał tu większy zespól sezonowych ośrodków wypoczynkowych z dużym kąpieliskiem. Jezioro 
Ostrowskie polodowcowe typu rynnowego o głębokości  32-35 m pow. 314 ha długości 6,8km położone na 
terenach gmin Strzelno i Jeziora Wielkie. Przyjezierze leży w Powiecie Mogileńskim gdzie miasta to 
Mogilno i Strzelno oraz w gminie Jeziora Wielkie. Kruszwica położona w południowej 
części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie inowrocławskim nad jeziorem Gopło. 
W X i XI wieku Kruszwica stała się znaczącym ośrodkiem miejskim z grodem na wyspie, gdzie rezydowali 
polscy królowie i książęta. Bujny rozkwit zachwiało spalenie miasta przez księcia Władysława Hermana w 
1096, kiedy to gród uwikłał się w konflikt, udzielając schronienia zbuntowanemu Zbigniewowi. W 1422 
roku Władysław Jagiełło nadał Kruszwicy magdeburskie prawa miejskie. Zabytki: ruiny 
późnogotyckiego zamku z pozostałą Mysią Wieżą, basztą o wysokości 32 m, z której rozpościera się widok 
na miasto i jezioro. Kolegiata św. Piotra i Pawła z 1120–1140 w stylu romańskim,  kościół kopułowy św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus z 1922 w Rynku.  Niedaleko leży miasto Strzelno wzmiankowane w 1145r.Od 
końca XII wieku do rozbiorów własność tutejszego klasztoru norbertanek. Prawa miejskie  od 1231r. a w 
latach 1887-1932 miasto powiatowe. Najcenniejszym zabytkiem miasta jest romańska rotunda św. Prokopa 
z XII –XIII w. i kościół poklasztorny św. Trójcy w obecnej formie barokowej, w którym odkryto duży 
zespół rzeźb romańskim. Tegoroczna trasa będzie prowadzić do miasta i gminy Kruszwica dookoła Jeziora 
Gopło. W Przyjezierzu spotykamy się po raz dziesiąty na Ogólnopolskim Zlocie Rowerowym. 
 Opracował: Marek Kiełbasiński na podstawie: Mapa turystyczna –Szlak Piastowski wyd.-BiK 
Strzelno-Informator Gminny 
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X OGÓLNOPOLSKI  ZLOT ROWEROWY 
PRZYJEZIERZE 15 – 17 WRZEŚNIA 2017 r. 

 


