REGULAMIN
53 JESIENNEGO ZLOTU
TURYSTÓW PIESZYCH

CZERNICHÓW 2017

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
Komisja Turystyki Pieszej
Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce
oraz

Patron Honorowy: Szymon Łytek
Wójt Gminy Czernichów
zapraszają do wzięcia udziału
w

53 Jesiennym Zlocie Turystów Pieszych
z zakończeniem w dniu 23.09.2017
na terenie Szkoły Rolniczej w Czernichowie
na trasach:
pieszych nizinnych, krajoznawczych, rowerowych.
I. UCZESTNICTWO W ZLOCIE:


w Zlocie mogą brać udział uczestnicy zgłoszeni na kartach uczestnictwa lub listach
zbiorowych do dnia 15.09.2017 r. na adres:
Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
Komisja Turystyki Pieszej
ul. Bulwarowa 37
31-751 Kraków
lub na adres e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl, szaryas@wp.pl
z dopiskiem: 53. Jesienny Zlot Turystów Pieszych.



Koszty uczestnictwa wynoszą - 12, 00 zł, które należy przesłać na konto HutniczoMiejskiego Oddziału PTTK w Krakowie. Nr konta:
„PKO

BP O/Kraków”

16 1020 2906 0000 1302 0369 8461
z dopiskiem „Czernichów 2017”
lub wpłacić w biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie, ul. Bulwarowa 37.


Przewóz na trasy i ubezpieczenie uczestników należy do jednostek zgłaszających.
Informacja telefoniczna:
509-052-643

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:

II.







znaczek zlotowy
posiłek turystyczny
odcisk pieczątki zlotowej
puchary dla najliczniejszych zespołów
nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w konkursach
nagroda Komandora Rajdu dla wyróżniającego się uczestnika lub
drużyny.

III. PRZEBIEG ZLOTU:




punkty startowe bez obsługi, uczestnicy wyruszają na trasy samodzielnie
przyjmowanie drużyn, wydawanie posiłków i świadczeń oraz konkursy w godzinach od
11:00 do 14:30.
zakończenie Zlotu połączone z rozdaniem nagród o godzinie 15:00.

Meta 53. Jesiennego Zlotu Turystów Pieszych na terenie Szkoły Rolniczej w Czernichowie.

Na mecie Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznaki TP.
TRASY ZLOTU – PROPOZYCJE






Trasa I
Podłęże – Góra Chełm 301 m – Kamień – Czernichów
Długość trasy około 11,1 km
Trasa II
Przeginia – Rezerwat „Kajasówka” ścieżka dydaktyczna –
Szlak czarny przez Czarny Las do szlaku niebieskiego – dalej szlakiem niebieskim do
Czernichowa
Długość trasy około 13 km
Trasa II
Piekary – Ściejowice – Jeziorany – Wołowice – Czernichów (bez znaków wałem
Wisły)
Długość trasy około 12 km

TRASY DOWOLNE - piesze, krajoznawcze i rowerowe opracowane przez
uczestników.
Zabytki Czernichowa:
1.
2.
3.

Zespół Kościoła Parafialnego pw. Św. Trójcy w Czernichowie
Kaplica różańcowa w Czernichowie
Zespół dworsko-parkowy w Czernichowie

Dwór z połowy XIX wieku przebudowany, klasycystyczny. Zespół uzupełnia lamus z XIX
wieku, budynki gospodarcze, murowane, stara elektrownia, dom nauczyciela, park z ogrodem
użytkowym oraz budynki mieszkalne powstałe po założeniu szkoły rolniczej.
Otwarcie szkoły nastąpiło 20 czerwca 1860 roku. Czernichowska szkoła jest dzisiaj najstarszą
działającą bez przerwy szkołą rolniczą w Polsce.

Duże kompleksy leśne na górze Chełm.

4.

Wzgórze Chełm jest wzniesieniem tektonicznym o charakterze zrębu.
W okolicy warte zobaczenia:


Zespół kościelno-plebański (pierw. poł. XIX wieku) w Rybnej
Zespół kościelno-plebański obejmuje kościół konsekrowany w 1832 r i ogrodzenie
z kaplicami.



Założenie dworsko-parkowe w Rybnej
Założenie dworsko-parkowe wraz z parkiem krajobrazowym (XVII-XIX wieku)
będące własnością rodu Rostworowskich.



Zespół dworsko-parkowy w Przegini Narodowej
Dworek (1830-1833r) zwany jest „Matejkówką” ponieważ stanowił własność rodziny
Jana Matejki.



Zespół dworsko-parkowy w Wołowicach
Zespół dworski (pierwsza ćwierć XX wieku), który obejmuje: dwór (obecnie
przedszkole), rządcówkę, stajnię, spichlerz, ogrodzenie oraz park krajobrazowy XIX
wiek.



Zespół kościoła parafialnego pw. Opieki MB w Kamieniu
Kościół wraz z ogrodzeniem z lat 1924-1928, neogotycki, murowany, powstał na
miejscu dawnej kaplicy z XVIII wieku. Plebania murowana z początku XX wieku,
obiekty gospodarcze z XVIII-XIX wiek, w tym lamus murowany z XVII-XVIII
wieku.



Rezerwat przyrody nieożywionej „Kajasówka” w Przegini Duchownej
Wzgórze „Kajasówka” jest klasycznym przykładem zrębu, który jest wyjątkowo wąski
i dzieli dwa rozpadliska tektoniczne: rów Rybnej i zapadlisko Cholerzyn-Półwieś.
Pokrywa go roślinność kserotermiczna. „Kajasówka” jest rezerwatem ścisłym,
o powierzchni 11,83 ha. W jej obrębie znajduje się ścieżka dydaktyczno-turystyczna
o tematyce geologiczno-geomorfologicznej. Obok rezerwatu przebiegają szlaki
turystyczne.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Interpretacja
do organizatora.

niniejszego

Regulaminu

Zlotu

Do zobaczenia na trasach Zlotu
Organizatorzy

należy

