WIELKOPOLSKIE KOLEGIUM INSTRUKTORÓW KRAJOZNAWSTWA
działające w ramach
WIELKOPOLSKIEJ KORPORACJI ODDZIAŁÓW PTTK
61-773 Poznań, Stary Rynek 89/90 NIP 778-14-52-633

zaprasza na
ZLOT

WIELKOPOLSKICH INSTRUKTORÓW KRAJOZNAWSTWA PTTK

„ZIEMIA KALISKA – jest nam bardzo bliska”
Regulamin
1. ORGANIZATORZY:
Wielkopolskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK
przy współpracy Kaliskiego O/PTTK im. Stanisława Graevego.
Komandor Zlotu: Mateusz Przyjazny –prezes Oddziału PTTK w Kaliszu

2. CELE ZLOTU/UCZESTNICY:
Spotkanie integracyjne Wielkopolskich Instruktorów Krajoznawstwa PTTK.
Poznanie ciekawych obiektów krajoznawczych na Ziemi Kaliskiej.
W przypadku wolnych miejsc w Zlocie mogą uczestniczyć także Krajoznawcy z całej Polski
( oraz osoby towarzyszące Krajoznawcom będące członkami PTTK).

3. TERMIN ZLOTU:
23-24 października 2021 r.

4. ZGŁOSZENIA:
W terminie do 30.09.2021r. należy przesłać na adres: pttk.kalisz@poczta.fm ( lub pocztą tradycyjną)
wypełnioną kartę zgłoszenia /w załączniku/. Do tego dnia należy dokonać również wpłaty wpisowego.
Nie żądamy potwierdzenia wpłaty gdyż wiedzę o wpłatach pozyskujemy via bank .

5. WPISOWE:
Opłata za udział w Zlocie wynosi 290 zł od instruktora krajoznawstwa z Wielkopolski oraz 320 zł za
pozostałe osoby. Wszyscy uczestnicy winni okazać legitymację PTTK z opłaconą bieżącą składką członkowską.
Wpisowe należy wpłacić przelewem na konto bankowe Kaliskiego Oddziału PTTK w: Santander Bank O/Kalisz
33 1090 1128 0000 0000 1201 5712 z dopiskiem „Zlot krajoznawców- Ziemia Kaliska 2021 „

6. BAZA NOCLEGOWA ZLOTU:
Uczestnicy Zlotu nocować będą w Hotelu Bursztyn - przy ul. Łódzkiej 29a w Kaliszu
w pokojach: 2-3 osobowych
( zapewniamy bezpłatny parking dla samochodów osobowych).

7. ŚWIADCZENIA/ w ramach wpisowego/:
1 nocleg, dwa obiady, 1 śniadanie, 1 kolacja/biesiada/, przejazdy busem/autokarem, obsługa przewodnicka,
bilety wstępu.
8. RAMOWY PROGRAM ZLOTU / uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian
w programie- zwłaszcza w sytuacjach od niego niezależnych/:
Sobota 23.10.2021 r.
Przyjazd uczestników do godz. 9.55.
Zbiórka w Hotelu Bursztyn – Kalisz, ul. Łódzka 29a
godz. 10.00-14.00 program turystyczny- zwiedzanie Kalisza / pieszo/:
1. Kościoła i klasztoru franciszkanów (kaplica romańska, gotycka część świątyni, freski świętego Krzysztofa największa postać świętego w Polsce i Europie, sklepienia, witraże, okna maswerkowe, polichromie,
konfesjonały barokowe, ołtarz z XVII wieku, obrazy XVII i XVIII mistrzów. Miejsce związane z patronką
Wielkopolski błogosławioną Jolantą i Bolesławem Pobożnym, święcenia Jakuba Świnki. Odkrycia
archeologiczne i konserwatorskie z 2019 roku.

2. Kościoła jezuitów (obecnie garnizonowego) z XVI wieku - krypty, polichromie, ołtarz główny. Odkrycia
archeologiczne i konserwatorskie z 2019 roku.
3. Kościół św. Mikołaja – obraz Rubensa „Zdjęcie z krzyża”, kaplica pod orłami autorstwa Tetmajera, freski
(Bolesław Pobożny i bł. Jolanta), witraże (Wilno i Kraków), kanonicy regularni.
4. centrum miasta - układ archeologiczny, zamek królewski w Kaliszu. Postacie związane z miastem: Adam
Asnyk, Maria Konopnicka, Maria Dąbrowska, Stefan Scholc-Rogoziński, Stanisław Wojciechowski, Alfons
Parczewski.

godz. 14.00-15.00 obiad
godz. 15.00-19.00 program turystyczny/ autokar/
1. schron atomowy przy ul. Granicznej (obiekt z lat 60 XX wieku, punkt dowodzenia dla województwa kaliskiego,
oryginalne wyposażenie).
2. Ołobok - klasztor i kościół pocysterski z XII wieku (krużganki i wnętrze świątyni, tron ksieni, rzeźba Matki
Boskiej ołobockiej - najstarsza rzeźba w Polsce, postać Chrystusa na krzyżu – najstarszy wizerunek Chrystusa w
szacie plisowanej w Polsce i Europie). Maria Cunitz (dzieło Urania propitia).
3. Ołobok – jeden z najstarszych kościołów cmentarnych drewnianych w Wielkopolsce z XVI wieku. Paweł
Bryliński – ludowy artysta z XIX wieku (krzyże przydrożne, krzyże procesyjne).
4. Kania – krzyż Pawła Brylińskiego – pomnik przyrody i arcydzieło sztuki ludowej.
ok godz. 19.30 kolacja/biesiada –
Po kolacji zapraszamy na prelekcję multimedialną – Atrakcje turystyczne regionu kaliskiego (prowadzący Andrzej
Matysiak – przewodnik PTTK).

Niedziela 24.10.2021 r.
Śniadanie godz. 8.00
program turystyczny godz. 9.00-13.00 /autokar/
1. Nowe Skalmierzyce – granica prusko-rosyjska, przemyt, szczypiorniak (miejsce powstania legendy gry w piłkę
ręczną), miejsce internowania legionistów Piłsudskiego, wybuch powstania wielkopolskiego i wyzwalanie tej
części Wielkopolski.
2. Nowe Skalmierzyce – Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej – koszary carskie, niemieckie, obóz
ukraiński i polski, szkoła więziennictwa.
3. Nowe Skalmierzyce – polski bunkier obronny z 1939 roku (przedmoście Kalisz) w naturalnej kolorystyce i
wyposażeniem militarnym.
4. Nowe Skalmierzyce – największy dworzec przygraniczny w Europie środkowej z początku XX wieku (miejsce
spotkania cara Rosji Mikołaja II i Cesarza Niemiec Wilhelma II). Miejsce śmierci Jana Mertki – pierwszego
poległego powstańca wielkopolskiego w 1918 roku.

Powrót do miejsca zakwaterowania w Kaliszu - 13.15
Obiad 13.30 -14.30
Zakończenie Zlotu – 14.30

Postanowienia dodatkowe:
1) Zlot odbędzie się w reżimie zarządzeń i zaleceń władz państwowych odnośnie zapobiegania
zakażeniom koronawirusem. Jeśli w tym czasie obowiązywać będzie nakaz noszenia maseczek to
maseczki zapewniają sobie uczestnicy w zakresie własnym.
2) Zlot odbędzie się przy zgłoszeniu co najmniej 15 osób. Ilość miejsc ograniczona – do 30 osób.
3) Zlot odbędzie bez względu na pogodę. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez
uczestników oraz za szkody poniesione przez uczestników a wyrządzone przez osoby trzecie.
4) Uczestnicy Zlotu nie są dodatkowo ubezpieczani przez Organizatora gdyż korzystają z ubezpieczeń
wynikających z tytułu członkostwa w PTTK ( stąd wymóg okazania legitymacji PTTK z opłaconą
aktualną składką).
5) Kaliski Oddział PTTK zwróci pełne wpisowe jeśli Zlot nie dojdzie do skutku z powodu restrykcji
wprowadzonych przez Rząd RP z powodu ochrony Obywateli przed Covid lub z powodu zbyt małej
ilości zgłoszeń.

Zapraszamy serdecznie
/organizatorzy/

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia na
ZLOT

WIELKOPOLSKICH INSTRUKTORÓW KRAJOZNAWSTWA PTTK w Kaliszu

„ZIEMIA KALISKA – jest na bardzo bliska”
w dniach 23-24 października 2021 r.
Imię
i nazwisko
Pesel
Adres
zamieszkania
Nr legitymacji
PTTK

Nr legitymacji
IKR/IKP
Dane do
kontaktu:
nr. telefonu
e-mail

W miarę możliwości proszę o zakwaterowanie z:
Planowana godzina przyjazdu do Hotelu Bursztyn w
Kaliszu
W niedzielę wyjeżdżam przed obiadem i oczekuję w zamian
tzw. suchy prowiant

NIE

TAK

Inne

Opcjonalnie:
Jednocześnie oświadczam, iż nie zdiagnozowano u mnie obecnej choroby zakaźnej. Nie mam również
objawów Coronawirusa. Nie został na mnie nałożony obowiązek kwarantanny.
/ Uwaga zdanie to można wykreślić gdyż Organizator nie ma prawa pytać – a co za tym idzie gromadzić
wrażliwych danych osobowych /chyba że tak zdecyduje uczestnik swoim podpisem/.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PTTK w zakresie
koniecznym do organizacji Zlotu zgodnie z zasadami RODO.
Za zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym/prawnym
……………………………………………………………………………………..
/data/
/ czytelny podpis/

