POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE
ODDZIAŁ DĘBLIŃSKI
im. Augusta Sochackiego
organizuje w dniach 02-03.09.2017 r.

XIV Zlot 15 Pułku Piechoty „Wilków”
I. Cel i zadania Zlotu:

upamiętnienie 225 rocznicy powstania 15 Regimentu Piechoty – późniejszego 15 Pułku Piechoty „Wilków”;

upamiętnienie 200 rocznicy śmierci Naczelnika Tadeusza Kościuszki;

upamiętnienie 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego;

upamiętnienie 75 rocznicy powstania Armii Krajowej i śmierci harcmistrza ks. kpt. Stanisława Hładuniaka;

poznanie walorów krajoznawczych Krainy Rowerowej przy Bursztynowym Szlaku „Greenways” na Lubelszczyźnie;

popularyzacja historii Dęblina i promocja zdrowia po przez upowszechnianie czynnego wypoczynku.
II. Informacje ogólne:

Zlot odbędzie się w dniach 02-03.09.2017 r. (w sobotę i niedzielę) na trasach:
W dniu 02.09.2017 r.
a) dowolnych rowerowych, motocyklowych i samochodowych, ze startami ustalonymi przez kierowników drużyn m. in. w:
Baranowie, Bobrownikach, Kazimierzu Dol., Końskowoli, Kozienicach, Kurowie, Pionkach, Puławach, Rykach, Stężycy,
Ułężu, Warszawie, Żyrzynie oraz z metą na Targowisku Miejskim w Dęblinie, ul. Niepodległości – trasami
zaprojektowanymi przez kierowników drużyn oraz zgłoszonymi na piśmie jako załącznik do KARTY ZGŁOSZENIA;
b) lokalnych dowolnych rowerowych, ze startami ustalonymi przez kierowników drużyn oraz metą na Targowisku
Miejskim w Dęblinie, ul. Niepodległości – trasami zaprojektowanymi przez kierowników drużyn oraz zgłoszonymi
na piśmie jako załącznik do KARTY ZGŁOSZENIA;
W dniu 03.09.2017 r.
c) dowolnych motocyklowych i samochodowych, ze startami ustalonymi przez kierowników drużyn m. in. w: Baranowie,
Bobrownikach, Kazimierzu Dol., Końskowoli, Kozienicach, Kurowie, Pionkach, Puławach, Rykach, Stefankowicach, Stężycy,
Ułężu, Warszawie oraz z metą na dziedzińcu przed kościołem p.w. Świętego Piusa V Papieża w Dęblinie, ul. 1 Maja – trasami
zaprojektowanymi przez kierowników drużyn oraz zgłoszonymi na piśmie jako załącznik do KARTY ZGŁOSZENIA;
d) lokalnych dowolnych rowerowych, ze startem o godz. 8.30 z przed Ratusza Miejskiego w Dęblinie, ul. Rynek 12
oraz z metą na dziedzińcu przed kościołem p.w. Świętego Piusa V Papieża w Dęblinie, ul. 1 Maja;
e) samochodowej, ze startem o godz. 9.45 z dziedzińca przed kościołem p.w. Świętego Piusa V Papieża w Dęblinie, ul. 1 Maja
– pomnik 15. Pułku Piechoty „Wilków” przy ul. Podchorążych – cmentarz wojenny przy ul. Balonnej – cmentarz parafialny
przy drodze krajowej Nr 48 – dziedziniec przed kościołem p.w. Świętego Piusa V Papieża w Dęblinie przy ul. 1 Maja;
 meta tras a) i b) czynna od godz. 16.00 – 16.30 na Targowisku Miejskim w Dęblinie przy ul. Niepodległości;

meta tras c), d) i e) czynna do godz. 12.45 na dziedzińcu przed kościołem p.w. Świętego Piusa V Papieża przy ul. 1 Maja.
III. Warunki uczestnictwa:

w Zlocie można wziąć udział indywidualnie lub zespołowo, w drużynach od 3 – 10 osób, zgłoszonych przez instytucje,
stowarzyszenia, organizacje harcerskie i turystyczne, jednostki wojskowe, uczelnie, szkoły, zakłady pracy,
na KARTACH ZGŁOSZENIA potwierdzonych podpisem i pieczęcią przez zgłaszające osoby prawne lub podpisem
przez zgłaszające pełnoletnie osoby fizyczne;

niepełnoletni i niepełnosprawni mogą wziąć udział w Zlocie pod opieką osób, które ukończyły 18 lat;

zgłoszenia na Zlot przyjmuje elektronicznie do 02.09.2017 r. do godz. 12.00 Zarząd Oddziału Dęblińskiego PTT na e - mail:
<pttdeblin@wp.pl> i koniecznie potwierdzonych telefonicznie na nr 696 399 768.
IV. Obowiązki uczestników:

od uczestników Zlotu wymaga się przebycia wybranej tras w/g powyższego Regulaminu, przestrzegania KARTY TURYSTY
i KRAJOZNAWCY, przepisów ruchu drogowego i p. poż., posiadanie dowodu tożsamości, ubezpieczenia, odpowiedniego
ubioru turystycznego, niezbędnego ekwipunku, sprawnego środka lokomocji, a w przypadku noclegu śpiwora i karmaty;

od uczestniczących w Zlocie: harcerek, harcerzy i instruktorów wymagane jest przestrzeganie PRAWA HARCERSKIEGO.
V. Świadczenia organizatorów:

konkurs historyczno-krajoznawczy, nocleg w warunkach turystycznych dla uczestników spoza Dęblina;

zwiedzanie zabytków oraz miejsc pamięci narodowej występujących na trasach Zlotu;

potwierdzenie zdobytych punktów na Odznakę Turystyki Kolarskiej, Dęblińską Odznakę Krajoznawczo - Turystyczną PTT,
Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą PTTK „ Śladami Żołnierzy Wyklętych 1945 - 1963 ”, Odznakę Krajoznawczą PTTK „Szlakiem
Bojowym 15 Pułku Piechoty Wilków” oraz Odznakę Krainy Rowerowej przy Bursztynowym Szlaku na Lubelszczyźnie;

udział w dniach 02-03.09.2017 r. w FESTYNIE „ZAKONCZENIE LATA” od godz.17.00 do 02.00 oraz w dniu
03.09.2017 r. w OBCHODACH SWIĘTA PUŁKOWEGO 15 Pułku Piechoty „WILKW” od godz.9.45 do godz. 14.00.
VI. Postanowienia końcowe:

KARTY ZGŁOSZENIA można pobrać elektronicznie ze strony UM Dęblin <www.deblin.pl>;

wszyscy uczestniczący w Zlocie biorą udział na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie,
a za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników Zlotu odpowiadają ich opiekunowie wymienieni w KARTACH ZGŁOSZENIA;

Organizator nie odpowiadają za szkody i wypadki powstałe w czasie trwania Zlotu;

uczestnictwo w Zlocie jest nieodpłatne.
VII. Kierownictwo Zlotu:

Zarząd O/ Dęblińskiego PTT.

