REGULAMINY ODZNAK PTTK

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

REGULAMIN
Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej "Twierdza Kraków"

1. Odznaka "Twierdza Kraków" jest odznaką turystyczno-krajoznawczą ustawianą przez
Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK im. Józefa Bema w Krakowie na podstawie § 21
punkt 9 Statutu Oddziału w celu popularyzacji zachowanych budowli obronnych
austriackiej Twierdzy Kraków w latach 1850-1914.
2. Twierdza Kraków to jedna z najlepiej zachowanych, niemal kompletnych twierdz
dziewiętnastowiecznej Europy, to ponad 130 obiektów, budowli, dzieł fortyfikacyjnych.
To także, szerzej nieznane, dwie bitwy o Kraków, stoczone w listopadzie i grudniu 1914
r. Na przedpolach twierdzy, w których łącznie poległo ponad 60 tys. Żołnierzy, w tym
wielu Polaków. Ślady tych walk do dnia dzisiejszego widoczne są w krajobrazie ziemi
krakowskiej.
3. Odznaka jest jednostopniowa, tłoczona w metalu, kształtem i symboliką nawiązuje do
odznak pamiątkowych z okresu I wojny światowej.
4. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek zbiorowych i indywidualnych,
równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi PTTK. Czas zdobywania
odznaki jest nieograniczony.
5. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie, co najmniej 25 obiektów (fortecznych i
koszarowych) powstałych w czasie budowy Twierdzy Kraków, udział w Rajdzie
"Szlakiem Twierdzy Kraków" organizowanym dwa razy w raku przez Oddział Wojskowy i
wysłuchanie wykładu o historii twierdzy.
6. Podstawą weryfikacji odznaki jest dzienniczek prowadzony w dowolnej formie przez
zdobywającego, w którym powinny znajdować się: dane personalne z adresem, daty
wycieczek z krótkim opisem zwiedzanego obiektu i potwierdzeniem w formie pieczątki
( może być z pobliskiego obiektu), fotografii, szkicu obiektu lub podpisu przewodnika.
7. Weryfikacja odznaki następuje po 2 etapie ww. rajdu, tj. w miesiącu październiku, po
złożeniu dzienniczka w zespole Weryfikacyjnym Oddziału Wojskowego PTTK, kod 31 029 Kraków ul. Zyblikiewicza 1. Dzienniczek wycieczek stanowi własność
zdobywającego i po zweryfikowaniu zostanie zwrócony.
8. Odznaka przyznana w trybie regulaminowym jest odpłatna. Zespół weryfikacyjny
oddziału może przyznać odznakę z pominięciem wymogów regulaminu za zasługi i
osiągnięcia w działalności turystyczno - krajoznawczej związanej z propagowaniem
fortyfikacji Krakowa.
9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do zespołu weryfikującego odznakę.
10. Regulamin został uchwalony 15 stycznia 2002 r. i obowiązuje od dnia 16 marca 2002 r.
Uwaga: Obiekty przewidziane do zwiedzania opisane są szczegółowo w przewodniku: Henryk
Łukasik, Andrzej Turowicz Twierdza Kraków - znana i nieznana. T.1-3 . Wyd. Arkadiusz Wingert.
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