
 

 

                             

 

   

 

Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej” -  

Komisja Ochrony Przyrody 

Koło PTTK nr 23 „WŁÓCZYKIJE” 

przy SOSW im. Eugenii Gierat w Tarnowie 

 

REGULAMIN 
 

IV Integracyjnego Złazu 

„WITAMY BOCIANA”  

TARNÓW – JAMNA 
 

 
 

 

Tarnów, 21 marca 2017 r. 



I. Cele Złazu: 
- zapoznanie uczestników ze staropolskim zwyczajem witania wiosny, 

- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży turystyki krajoznawczej, 

- kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, 

- integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk. 

II. Organizatorzy: 
- Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej” - Komisja Ochrony Przyrody 

- Koło PTTK nr 23 „WŁÓCZYKIJE” przy SOSW im. Eugenii Gierat  

   w Tarnowie. 

Imprezę wspomagają: Urząd Miasta Tarnowa, Starostwo Powiatowe  

w Tarnowie, RDN Małopolska, Tarnowska TV. 

III. Trasy Złazu: 
1. Jamna (kościół) – Chata Włóczykija (droga asfaltowa – czas 

przejścia ok. 20 minut). 

2. Jastrzębia (Leśniczówka – Uroczysko Jamna) – Jamna (kościół) – 

Chata Włóczykija (droga leśna szutrowa – czas przejścia ok. 2 h). 

3. Bukowiec (kościół) – Jamna (kościół) – Chata Włóczykija (droga 

leśna – szlak pieszy zielony – czas przejścia ok. 2,5 h) 

IV. Program Złazu: 

- dnia 21 marca 2017 r. (wtorek) drużyny rozpoczynają wędrówkę  

z takim wyliczeniem, aby zgłosić się przy Chacie Włóczykija do godz. 

11:30.  Ok. godz. 12:00 nastąpi uroczyste zakończenie Złazu, na które 

składać się będzie: 

• ognisko i pogadanka na temat: „Bocian w polskiej kulturze ludowej”, 

• wręczenie pamiątkowych dyplomów za udział w Złazie, 

• wręczenie nagród za udział w konkursie „Bocian w gnieździe” (format, 

technika dowolne, mile widziane formy przestrzenne). 

• wspólne śpiewanie przy ognisku,  

• pieczenie kiełbasy (drużyny przynoszą we własnym zakresie), herbata. 

Powrót do Tarnowa we własnym zakresie ok. godz. 15:30 - 16:00. 

V. Warunki uczestnictwa: 
- w Złazie mogą brać udział drużyny o dowolnej liczbie osób, 

- młodzież zgłaszają szkoły, drużyny ZHP, Koła PTTK i inni, 

- zgłoszenia wraz z listą uczestników i opiekunów (należy podać numer 

telefonu kontaktowego do opiekuna) – potwierdzone przez Dyrekcję 

szkoły - oraz wpłatę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 14.03.2017 r. (wtorek) w 

SOSW im. E. Gierat, ul. Romanowicza 9, 33-100 Tarnów 

tel. 14 626 30 12, tel. / fax. 14 626 33 84 

e-mail sekretsosw@umt.tarnow.pl;  soswtarn@poczta.onet.pl 

Komandor Złazu Bogumiła Moskal GSM 693832404 

- opłata za uczestnictwo: w Złazie wynosi 7 zł (słownie: siedem złotych)  

  od osoby,  

- członkowie  PTTK 6 zł (słownie: sześć złotych) od osoby. 

VI. Obowiązki uczestników: 
- zgłoszona drużyna powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz  

  ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych i pory roku, 

- obowiązek ubezpieczenia ciąży na jednostce zgłaszającej, 

- w przypadku niesprzyjającej pogody czy innych przeszkód niezależnych  

  od Organizatorów, kierownictwo Złazu zastrzega sobie prawo do zmiany  

  tras, zmiany terminu Złazu oraz czasu zakończenia Złazu. 

VII. Organizatorzy Złazu zapewniają: 
- pamiątkowy znaczek, 

- pamiątkowy dyplom dla każdej drużyny, 

- pamiątkowy puchar dla najliczniejszej drużyny na Złazie (minimum  

  40 osób), 

- nagrody rzeczowe za udział w konkursie, 

- herbatę w czasie ogniska, 

- fachową obsługę tras Złazu przez  przewodników i przodowników GOT. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Komandor Złazu 

mgr Bogumiła Moskal 
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