
ORGANIZATORZY
- Oddział PTTK w Kościanie - MKKT – PTTK „Łaziki” przy Gminnym Ośrodku Kultury we 

Włoszakowicach i Nadleśnictwo Włoszakowice, przy współudziale:
- Starostwa Powiatowego w Lesznie,
- GOSiR Włoszakowice
- GOK we Włoszakowicach,
- Wielkopolska Lokalna Grupa Działania ”Kraina Lasów i Jezior” Leszno

CELE RAJDU
- propagowanie turystyki kwalifikowanej w środowisku młodzieży szkolnej i osób dorosłych jako 

taniej    
i zdrowej formy spędzania czasu wolnego,

- obserwacja przyrody zaczynającej swój zimowy sen,
- popularyzacja odznak turystyki pieszej, a w szczególności OTP i KOT

WARUNKI UCZESTNICTWA
W złazie mogą wziąć udział wszyscy, którzy do dnia 2 grudnia 2019 r. prześlą na kartach zgłoszeń 
swoje zgłoszenia na adres: MKKT – PTTK „Łaziki”  (Kazimierz Jankowiak ul.J.Otto 1a m.6)  64-140 
Włoszakowice
oraz opłacą wpisowe w wysokości 6,-. 
- informacje telefoniczne o imprezie w godzinach wieczornych 65 5370181, 696 918 193 (Kazimierz 

Jankowiak)
- młodzież do lat 18 bierze udział w rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych, 

a drużyny szkolne swoje zgłoszenia muszą mieć potwierdzone przez dyrekcję szkoły.
META ZŁAZU

Meta złazu znajduje się na terenie leśniczówki Koczury
- przyjmowanie uczestników w godzinach 11.30 – 12.30
- na mecie konkurs krajoznawczy pod hasłem „Ochrona przyrody w Polsce” oraz losowanie nagród
- konkurs na najlepszy strój mikołajkowy
- zakończenie imprezy około godz. 14.00

TRASY ZŁAZU
1. Piesza.  Start: boisko szkolne  7 grudnia godz. 10.00
2.   Piesza i kolarska dowolna opracowana przez uczestników.

UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO
- przestrzegania Karty Turysty
- przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przeciwpożarowych oraz o ochronie przyrody i 

zabytków
- respektowania poleceń kierownictwa imprezy oraz kierownictwa trasy
- posiadania  ubioru turystycznego dostosowanego do warunków atmosferycznych
U w a g a!     Uczestnicy biorą udział w złazie na własną odpowiedzialność                       
                     i ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt własny.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- złaz odbędzie się bez względu na pogodę
- odpowiedzialność i koszty za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni 

ich spowodowania
- interpretacja egzaminu należy wyłącznie do organizatorów

ZAPRASZAMY  NA  ZŁAZ!!!

XXVI ZŁAZ MIKOŁAJKOWY
Leś. Koczury, sobota – 7 grudnia 2019 r.

- pamiątkowy znaczek złazowy
- odcisk pieczęci złazowej
- kiełbasę z pieczywem oraz herbatę do własnego kubka
- potwierdzenie punktów do odznak turystyki kwalifikowanej
- dyplom dla drużyn
- nagrody dla najlepszych w konkursach
- spotkanie z Świętym Mikołajem


