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„KUJAWIAK 
I. PATRONAT HONOROWY 

● Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza 
 

II. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 
● Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Odział w 

Inowrocławiu 
● Klub Turystyki Rowerowej „Kujawiak” przy PTTK O/Inowrocław 
● Gmina Inowrocław 
● Gmina Dąbrowa Biskupia 
● PLAST-MAR 
● Kujawskie Centrum Kultury 

 

III. KIEROWNICTWO ZLOTU 
● Komandor Zlotu – Andrzej Dargacz Tel. 52 357 68 11 

● I V-ce Komandor – Dariusz Dekański Tel. 605 575 155 
● II V-ce Komandor – Grzegorz Kaczmarek Tel. 505 812 811 
● I Kwatermistrz – Aneta Zdziarska 
● II Kwatermistrz – Lidia Kaczmarek 
● Sekretariat – Jadwiga Posadzy, Maria Świstak 
● Kierownictwo trasy: 
● – Wiesław Jaskólski – Przodownik TK nr leg. 5907 

– Wojciech Świstak – Przodownik TK nr leg. 6404– 
– Grzegorz Kaczmarek – Przodownik TK nr leg. 7625 

● Zabezpieczenie medyczne – Halina Liszkowska 
 

IV. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU 
● Zlot odbędzie się w dniach od 17 maja do 19 maja 2019 r. w 

Inowrocławiu i okolicy. 
● Baza Zlotu: 

– Niepubliczna Bursa Szkolna w Inowrocławiu ul. Narutowicza 
34, 88-100 Inowrocław 

– „Lew Hostel” ul. Królowej Jadwigi 35/3 

 

V. CELE ZLOTU 
● poznawanie zabytków, atrakcyjnych terenów i bogatej historii Kujaw 

Zachodnich i Miasta Inowrocław 
● propagowanie turystyki rowerowej i krajoznawczej jako czynnej formy 

wypoczynku i edukacji 
● zdobywanie odznak turystyki kolarskiej 
● uczestnictwo w uroczystości „Urodziny u Generała” na terenie dworku 

Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu 
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● podnoszenie świadomości ekologicznej PLAST-MAR 
● integracja środowiska aktywu turystyki kolarskiej oraz wymiana 

doświadczeń 
 

VI. ZGŁOSZENIA I WPISOWE 
● w Zlocie mogą uczestniczyć miłośnicy turystyki kolarskiej (młodzież do lat 

18 tylko pod opieką osób dorosłych), którzy do dnia 19 kwietnia 2019 r. 
prześlą zgłoszenie wraz z kserokopią lub skanem  dowodu wpłaty na 
adres: PTTK O/Inowrocław, ul. Narutowicza 4,  

88-100 Inowrocław lub pocztą elektroniczną: pttkino@wp.pl wpłacając 
jednocześnie wpisowe na konto: Oddziału PTTK w Inowrocławiu – BS 
Inowrocław 56 8149 0000 2001 0003 1020 0001 z dopiskiem „Aktyw Kolarski w 
Inowrocławiu” 

– 150,- zł uczestnicy zakwaterowani w „Lew Hostel ” ul. Królowej Jadwigi 35/37 
(pokoje wyższy standard – pokoje 1,2, 3, 4 os)  
– 120,- zł uczestnicy zakwaterowani w Bursie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego ul. Narutowicza 34 (pokoje 4 osobowe, 
łazienka na korytarzu) 

– UWAGA! Osoby nie będące członkami PTTK wnoszą opłatę podwyższoną o 10 
zł czyli odpowiednio 160/130 zł 

– Lista uczestników może być zamknięta wcześniej, jeśli zostaną wyczerpane 
miejsca noclegowe. 
 

VII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW 
● 2 noclegi w pokojach z pościelą 
● piątek kolacja, sobota śniadanie i obiadokolacja, niedziela śniadanie 
● posiłki turystyczne na trasie 18-go maja 
● pamiątkowy, okolicznościowy znaczek zlotowy, pieczątka okolicznościowa 
● materiały krajoznawcze 
●  nagrody za czołowe miejsca w konkursach 
● potwierdzenie punktów na KOT  
● odwiedziny w Muzeum 
● i inne niespodzianki ☺ 

 

VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
● przestrzeganie Karty Turysty i Regulaminu Zlotu 
● posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami 

Kodeksu Drogowego 
● przestrzeganie zasad ruchu drogowego, przepisów porządkowych, przeciw 

pożarowych i zarządzeń organizatora Zlotu 
● posiadanie legitymacji PTTK z opłaconymi składkami za 2019 r.(do 

wglądu) 

str. 3 

mailto:pttkino@wp.pl


● ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku na czas trwania 
Zlotu we własnym zakresie, członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach 
składki 

● posiadanie dowodu wpłaty wpisowego 
 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
● zlot odbędzie się bez względu na pogodę 
● w razie nie przybycia na zlot wpisowe nie podlega zwrotowi 
● organizatorzy Zlotu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone 

przez uczestników zlotu osobom trzecim i na odwrót 
● uczestnik zlotu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego 

winy 
● zlot nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany według 

zasady „non profit” 
● organizator zastrzega sobie możliwość niewielkich zmian Regulaminu. 

Prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie 
facebook.com/KTRINO ☺ 

● UWAGA! Uczestnik biorący udział w Rajdzie wyraża zgodę na 
gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunkowych dla 
potrzeb ubezpieczenia i informacyjno-marketingowych PTTK 
O/Inowrocław 
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PROGRAM ZLOTU  

 
 
17.05.2019 r. (piątek) 
 

● godz. od 15.30  przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników 
● godz. 17.00 - 18.00 kolacja  
● godz. 18.15 - 19.30 – wyjście na spacer (pieszo) po Inowrocławiu z 

profesjonalnym przewodnikiem. Uwaga! ☺ Spacer będzie tematem 
konkursu wiedzy o Inowrocławiu i regionie. Zbiórka uczestników spaceru 
na boisku szkoły o godz. 18.15 

● godz. 20:00 uroczyste otwarcie Zlotu w Muszli Koncertowej Parku 
Solankowego  

 
 
18.05 2019 r. (sobota) 
 

● godz. 7.00 - 8.00 śniadanie 
● godz. 8.30 wyjazd uczestników na trasę (zbiórka na Rynku Głównym) 

● Trasa wokół zielonych płuc Inowrocławia: Inowrocław – Parchanie 
–Brudnia – Dąbrowa Biskupia – Pieranie – Góra – Balczewo – Inowrocław 
(ok. 70km)  

● UWAGA! ☺ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy rajdu.  
● godz.18:00  obiadokolacja  
● godz. 19:00 – 22:00 zabawa taneczna z  małym „co nie co” ☺ 

 
 
19.05.2019 r. (niedziela) 
 

● godz. 8:00 – 9:00 śniadanie 
● godz. 10:00 uroczyste zakończenie Zlotu na boisku szkolnym Bursy, 

wręczenie nagród i dyplomów 
● wykwaterowanie do godz. 11:00 
● po zakończeniu i wykwaterowaniu się z bazy możliwość zwiedzania 

Muzeum 

 

Zapraszamy i do zobaczenia na Zlocie  
☺ 
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