Regulamin
XLVII „ Zlotu Pieczonego Ziemniaka”
1. Organizator:
− Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
2. Współorganizatorzy:
– Starostwo Powiatowe w Toruniu
– Urząd Miasta Torunia
– Urząd Gminy Łysomice
– Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach Małych
– Pan Artur Marzec
3. Cel e Zlotu:
upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz ochrony naturalnego
środowiska
- rozszerzanie wiedzy turystycznej i krajoznawczej o regionie
- promocja
walorów
turystyczno–krajoznawczo–przyrodniczych
Torunia i okolic

Trasa II piesza
- Zbiórka o godz. 11.45 na stacji PKP Turzno. Przejście piesze na trasie:
Turzno – Gronówko – jezioro Kamionki, o długości 6 km.
Trasa III piesza
- Zbiórka o godz. 11.50 na przystanku Wielkie Rychnowo. Przejście piesze na
trasie: Wielkie Rychnowo – jezioro Kamionki, o długości 5 km.
Trasa IV rowerowa
- Zbiórka o godz.11.30 przy Forcie IV (skrzyżowanie ul. Chrobrego z
Mleczną). Przejazd trasą: Toruń – Papowo Toruńskie – Turzno – Kamionki
Małe – Jezioro Kamionki. Po Zlocie powrót do Torunia. Łączna długość trasy
przejazdu około 35km.
7. Program Zlotu:
godz. 13.00 – pokonywanie tras pieszych i rowerowej, posiłek turystyczny
godz. 13.15 – oficjalne rozpoczęcie imprezy oraz konkursy
godz. 14.15 – zakończenie i podsumowanie imprezy, połączone z wręczeniem
nagród
8.

Konkursy
– na najciekawszą rzeźbę z wykorzystaniem ziemniaka
– na program artystyczny związany z ziemniakiem – maksymalny czas 5
minut (oceniane będą: strój, tematyka, wykonanie oraz czas występu)
– na projekt następnego znaczka Zlotu wykonany na formacie A – 4

9.

Organizator zapewnia zgłoszonym uczestnikom:
- na trasie, opiekę przodownika turystyki pieszej
- okolicznościowy znaczek ( wydawany przybyłym uczestnikom)
- potwierdzenie pkt na OTP lub KOT okolicznościową pieczęcią Zlotu
- dla uczestników tras pieszych powrót MZK z Kamionek do Torunia
- prawo udziału w konkursach z nagrodami
- posiłek turystyczny – grochówkę (należy posiadać własne naczynie i
łyżkę) oraz ziemniaki z ogniska

4. Termin Zlotu:
Zlot odbędzie się bez względu na pogodę w dniu 22 września 2018 r. z
zakończeniem w Kamionkach Małych nad jeziorem.
5. Wpisowe i zgłoszenia:
Zgłoszenia uczestników oraz wpisowe w wysokości 6 zł dla członków PTTK
oraz 9 zł od pozostałych uczestników będą przyjmowane w siedzibie OM
PTTK w Toruniu, przy ul. Piekary 41, do wyczerpania miejsc. Przy opłacie
wpisowego należy dostarczyć listę uczestników potwierdzoną przez dyrekcję
szkoły, instytucji lub organizacji zgłaszającej. Młodzież szkolna może brać
udział w Zlocie wyłącznie pod opieką osób dorosłych
6.

Trasy Zlotowe

Trasa I piesza
-Zbiórka o godz. 11.50 na przystanku PKP Rychnowo Wielkie. Przejście
piesze na trasie: Wielkie Rychnowo – jezioro Kamionki, o długości 4 km.

10. Uwagi końcowe:
- Członkowie PTTK uczestniczący w imprezach turystycznych
organizowanych przez Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w
Toruniu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków

-

(patrz strona www.pttk.torun.pl). Pozostali uczestnicy ubezpieczają się
we własnym zakresie.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez uczestników oraz działania osób trzecich
W razie nie przybycia na Zlot wpisowe nie jest zwracane.
Uczestników obowiązują przestrzeganie: Karty Turysty, Regulaminu
Zlotu oraz polecenia Organizatorów
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zlotu.

Henryk Miłoszewski

ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK im. M. SYDOWA W TORUNIU

Informacja krajoznawcza:
Łysomice – Wieś, siedziba gminy. Wzm. w 1381r. jako Poszesdorff. Dawniej
był tu folwark krzyżacki należący do komturstwa toruńskiego. W 1429r. wielki
mistrz Paweł von Russdorf wyraził zgodę na zamianę części wsi dokonaną
pomiędzy komturem toruńskim Ludwikiem von Landsee a mieszczaninem
toruńskim Janem von der Merse. W 1457r. król Kazimierz Jagiellończyk nadał
Łysomice Radzie Miasta Torunia, która w latach następnych wydzierżawiała
ją. Dzierżawcami byli m.in. w 1690r. Adam Mlekicki, w 1720r. Jacob Weardt,
w 1860r. Jacob Wolff i w 1770r. Martin Spiller. W 1855r. Łysomice jako
majątek ziemski należały do Lucjana Prądzyńskiego, a od 1862r. do rodziny
Donimirskich. Pałac z końca XIXw. z piętrowym ryzalitem, wokół pałacu
roztacza się park krajobrazowy z połowy XIXw., w którym określono aż 38
gatunków drzew.
Kamionki Małe - Historia wsi zaczyna się w 1328r., kiedy wielki mistrz
krzyżacki Werner von Orseln przekazał folwark Kemenick w komturstwie
toruńskim wraz z wioskami Nowy Dwór i Zelgno – klasztorowi benedyktynek
w Toruniu. Kolejny wielki mistrz Winrich von Kniprode rozszerzył dobra
benedyktynek toruńskich o jezioro Peszke ( Kamionki ), które w 1370 r.
przekazał klasztorowi. W 1403r. benedyktynki sprzedały należący do nich
młyn wodny na Strudze Rychnowskiej – Tomaszowi Herzfeltowi. W XVw.
oraz w 1 poł. XVII obie wioski Małe i Duże Kamionki w większości należały
do benedyktynek. Wokół jeziora Kamionki i majątków benedyktynek
rozciągały się bory. Do czasu rozbiorów czyli do 1772r. folwarki w Małych i
Dużych Kamionkach benedyktynki wydzierżawiały szlachcie. W 1868r. Małe
Kamionki obejmowały 2.451 morgów magdeburskich i miały 19 budynków z
136 mieszkańcami. Wokół jeziora Kamionki przebiega szlak turystyczny
pieszy w kolorze niebieskim prowadzący z Chełmży, przez Kamionki i
Gronowo do Ciechocina. W Kamionkach Małych: dwór oraz zniszczone
zabudowania folwarczne z początku XXw. oraz jezioro Kamionki o
powierzchni 75ha.

REGULAMIN
XLVII ZLOTU „ PIECZONEGO ZIEMNIAKA ”

(fot. T.Perlik)

Kamionki Małe, 22 września 2018 r.

