
Partner Główny

REGULAMIN
XXIV  OGÓLNOPOLSKIEGO PIESZEGO ZLOTU EKOLOGICZNEGO

,,BORY TUCHOLSKIE 2022”
TLEŃ   23-25 .09.2022r.

I.   Cel

- poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych Borów Tucholskich oraz województwa 
  kujawsko-pomorskiego;
- edukacja ekologiczna uczestników zlotu;
- popularyzacja pieszej turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców wsi, w tym zwłaszcza
   młodzieży szkolnej;
- uczczenie Światowego Dnia Turystyki;
- aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży;
- wymiana doświadczeń w zakresie organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych.
II.  Organizatorzy

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe wraz z Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniem 
LZS w Toruniu przy współudziale:
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu;
- Urzędu Gminy Osie;
- Starostwa Powiatowego w Świeciu;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego;
- Nadleśnictwa Osie;
- Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 
III.  Termin i miejsce

Zlot odbędzie się w dniach 23-25.09.2022r. na terenie Borów Tucholskich z metą w  Tleniu 
Stanica Wodna PATEX ul. Sosnowa 3.Tel.531412444.  Przyjazd ekip powinien nastąpić w dniu 
23.09. br. do godz. 18.00 do Stanicy Wodnej w Tleniu.

IV.  Uczestnictwo

W zlocie mogą uczestniczyć drużyny składające się z 4-5 turystów zgłoszonych przez organizacje
społeczne, kluby, sekcje turystyczne, szkoły itp. Młodzież szkolna może uczestniczyć w zlocie 
pod opieką pełnoletniego opiekuna. Podczas imprez zlotowych drużyna występuje w 
niezmienionym składzie i pod własną nazwą. W imieniu drużyny występuje kierownik 
wymieniony w zgłoszeniu na pierwszym miejscu.

Zgłoszenia  prosimy kierować do

Kujawsko-Pomorskiego  Zrzeszenie LZS w Toruniu , wyłącznie drogą mailową na adres:  

jurekwysocki@vp.pl

Obowiązuje  wpisowe  w  kwocie  120,- zł  od  uczestnika.

mailto:jurekwysocki@vp.pl


V.  Prawa i obowiązki uczestników

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

- dwa noclegi ( z 23/24 i 24/25)
- pamiątkowy znaczek
- trzy posiłki turystyczne ( po jednym 23 , 24 i 25)
- prawo udziału w konkurencjach zlotowych
- prawo udziału w imprezach towarzyszących
- możliwość korzystania z nieodpłatnego sprzętu wodnego.
VI.  Konkurencje zlotowe

a) Konkurs wiedzy: ,,Obraz krajoznawczo – turystyczny Borów Tucholskich” – 20 pytań

b) Konkurs wiedzy: ,,Rzeki , jeziora, lasy w Polsce. Krajoznawstwo na tych obszarach” – 20 
pytań

c) Zadanie turystyczne: ,,Rozpoznaję drzewa, rośliny, zwierzęta”

d) Konkurs drwali

Uczestnik, reprezentujący drużynę ma prawo udziału tylko w jednej konkurencji a,b,c.

W konkurencji d startują 2 osoby reprezentujące powiat.

e) Rzut podkową

Przewidziane jest zbieranie runa leśnego z nagrodami – konkurs na znalezienie największego 
grzyba

VII.  Punktacja

- za prawidłową odpowiedź w konkursach wiedzy -1 pkt.

- za prawidłową odpowiedź w zadaniu turystycznym -1pkt.

- konkurs drwali: I miejsce  - 25 pkt., II m.  – 22 pkt. , III m. – 20 pkt., IV m. – 16 pkt., V m. –
16 pkt., VI m. – 14 pkt., VII m. – 12 pkt., VIII m. – 10 pkt., pozostałe po 8 pkt.

- zawody w rzucie podkową – punkty jak wyżej

VIII. Klasyfikacja i nagrody

Indywidualna: w konkurencjach a,b,c,e   -  1 – 3 m. 
upominki
Drużynowa:
- szkół podstawowych                                        -  1-3 m. puchary  
- open/ w tym szkoły średnie/                            -  1-3 m. puchary
- zespoły drwali   -  1-3 m. puchary
Powiatowa: suma punktów 2 najlepszych drużyn + konkurs drwali   -  1-3 m. puchary
Wojewódzka: suma punktów 2 najlepszych powiatów                -  1-3 m. puchary
Dla najliczniejszej grupy wojewódzkiej    -  puchar

IX.  Postanowienia końcowe

- Zlot odbędzie się bez względu na pogodę. Uczestnicy biorą udział w zlocie na koszt własny lub 
   organizacji /instytucji/  zgłaszającej.



- Organizatorzy zlotu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki wynikłe w czasie dojazdów, 
   odjazdów oraz trwania zlotu zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich. 
- Uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie przez jednostki zgłaszające /kluby, 
   sekcje turystyczne, organizacje, instytucje, szkoły itp./ lub indywidualnie.
- Szczegółowe zasady przebiegu poszczególnych konkurencji zostaną omówione na odprawie
  technicznej kierowników ekip.        
- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów zlotu..

 PROGRAM  OGÓLNOPOLSKIEGO PIESZEGO ZLOTU EKOLOGICZNEGO
,,BORY TUCHOLSKIE 2022”

Tleń 23-25.09.2022
23.09.2022 r. (piątek)

do godz. 18.00 - przyjazd ekip /zakwaterowanie/

18.00 - posiłek turystyczny

19.00  - otwarcie zlotu

19.30 - odprawa kierowników ekip

do godz. 24.00 - dyskoteka

24.09.2022 r. (sobota)

   9.00- 10.00 - konkursy wiedzy:

a) Obraz krajoznawczo – turystyczny Borów Tucholskich

 b) Rzeki , jeziora, lasy w Polsce. Krajoznawstwo na tych

 obszarach    

           10.10 – 12.00 - wyjazd na zwiedzanie leśnej ścieżki dydaktycznej lub

                                                elektrowni wodnej

13.00 – 14.00 - zadanie turystyczne /rozpoznawanie /

            14.00 – 15.00 - posiłek turystyczny

            15.00 – 16.00             - rzut podkową

16.00 - konkurs drwali

19.00 - zakończenie zlotu, wręczenie nagród

20.00 – 24.00 - dyskoteka

25.09.2022r. (niedziela)

 10.00 - wyjazd ekip


