Regulamin
Ogólnopolskiego Zlotu „Rowerem przez
Parki Krajobrazowe Wielkopolski”

Nadwarciański Park Krajobrazowy

28 czerwca – 1 lipca 2018 r.
Zlot organizuje Klub Turystyki Rowerowej PTTK „Sigma” w Poznaniu
I. Współorganizatorzy:
- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
- Oddział Poznański PTTK
- Wielkopolska Komisja Turystyki Kolarskiej
II. Partnerzy:
- Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie
- Urząd Miejski w Pyzdrach
- Urząd Miejski w Zagórowie
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska”

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

III. Komitet organizacyjny:
Komandor Zlotu: Ryszard Rurka
Z - ca komandora: Jolanta Walkowiak
Biuro Zlotu: Gertruda Biechowiak, Jolanta Świderska, Wacław Gadomski,
Kierownik tras: Andrzej Szymański,
Konkursy: Ewa Krenz, Jolanta Świderska, Jolanta Walkowiak, Adam Walkowiak,
Wacław Gadomski, Ryszard Paterek.
IV. Cele Zlotu:
- poznawanie walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego,
- popularyzacja turystyki kolarskiej jako jednej z form czynnego wypoczynku,
- nawiązywanie kontaktów, integracja turystów kolarzy oraz wymiana doświadczeń
między uczestnikami Zlotu,
- propagowanie i umacnianie zasad współzawodnictwa sportowego oraz pogłębianie
wiedzy krajoznawczej
V. Termin miejsce Zlotu:
- Zlot odbędzie się od czwartku 28 czerwca do niedzieli 1 lipca 2018 r. na terenie
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego,.
- Bazą Zlotu będzie Pałac Biskupi w Ciążeniu, obecnie Dom Pracy Twórczej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
VI. Wpisowe i zgłoszenia:
Wpisowe z wyżywieniem:
- młodzież ucząca się - 90 zł
- członkowie PTTK
- 100 zł
- pozostali uczestnicy - 120 zł
Kwotę wpisowego wraz z kwotą za noclegi należy wpłacić na konto bankowe
Oddziału Poznańskiego PTTK:
PKO BP I Oddział w Poznaniu nr: 50 1020 4027 0000 1902 0323 2196
z dopiskiem: Nadwarciański - 2018.
Kartę zgłoszenia na Zlot wraz z kserokopią lub skanem przelewu, należy przesłać
pocztą elektroniczną na adres e-mail: rysrur@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 15 kwietnia 2018 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty wpisowego, organizator prześle potwierdzenie
przyjęcia na Zlot. Ponadto lista uczestników Zlotu zostanie zamieszczona w
specjalnej zakładce na stronie internetowej klubu: www.ktrsigma.com.pl/.Przy
wydawaniu świadczeń zlotowych będą sprawdzane uprawnienia do zniżek. Liczba
miejsc ograniczona. O przyjęciu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń. Kontakt z
organizatorem: tel. 602 463 586, e-mail: rysrur@wp.pl
VII. Świadczenia organizatorów w ramach wpisowego
Uczestnikom zgłoszonym w terminie organizatorzy gwarantują:
- metalowy znaczek okolicznościowy Zlotu,
- koszulkę zlotową,
- odcisk okolicznościowej pieczęci zlotowej,
- materiały krajoznawcze, mapy terenów rajdowych,
- wklejki okolicznościowe,
- nagrodę dla najmłodszego uczestnika,
- nagrodę dla najstarszego uczestnika,
- statuetkę dla najliczniejszego klubu lub koła, potwierdzenie punktów na KOT,
- bilety wstępu, opłaty przewodników,

-

obiad na trasie w dniu 29 i 30.06, śniadania w dniach 29,30.06 i 1.07 na
terenie bazy,
kiełbaski przy wieczornym ognisku w piątek i sobotę na terenie bazy,
słodkie pieczywo na trasę w dniu 29 i 30 czerwca,
nagrody dla zwycięzców w konkursach (puchary, medale, nagrody
rzeczowe...).

VIII. Obowiązki uczestników
- Posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, aktualnej legitymacji PTTK
(dotyczy członków PTTK), młodzież ucząca się powinna posiadać legitymację
szkolną lub studencką,
- uczestnicy którzy nie są członkami PTTK lub nie posiadają opłaconej składki za
dany rok, zobowiązani są ubezpieczyć się we własnym zakresie od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas Zlotu,
- przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Zlotu i Regulaminu Schroniska,
- posiadanie sprawnego roweru, wyposażonego zgodnie z przepisami kodeksu
drogowego,
- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz ochrony przyrody,
- grupy zorganizowane obowiązkowo winny posiadać apteczkę pierwszej pomocy.
IX. Postanowienia końcowe
- Młodzież do lat 18 może wziąć udział w zlocie tylko pod opieką osoby pełnoletniej,
- organizatorzy Zlotu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
uczestników Zlotu osobom trzecim i na odwrót,
- uczestnik Zlotu ponosi prawną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy,
- Zlot nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany według zasady „non
profit”, uczestnicy dokonują jedynie wpłat na organizację imprezy,
- impreza odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę,
- w razie nie przybycia na Zlot wpisowe oraz opłata noclegów nie podlegają zwrotowi,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
X. Program Zlotu
28 czerwca – czwartek
Od godz. 14.00 – przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników
Zlotu w Pałacu Biskupim w Ciążeniu, obecnie Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 62-404 Ciążeń, ul. Wolności 33
Godz. 19.00 – uroczyste otwarcie Zlotu, informacja o programie oraz prelekcja
pracownika Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie p. Agnieszki Kaźmierskiej.
Godz. 20:30 – spotkanie przy muzyce
29 czerwca – piątek
Godz. 7.00 – 8.00
Godz. 9.00 - wyjazd na trasę, którą poprowadzi pracownik Ośrodka Edukacji
Przyrodniczej w Lądzie p. Agnieszka Kaźmierska oraz przodownicy turystyki
kolarskiej KTR Sigma
Przebieg trasy wraz z najciekawszymi obiektami – 45 km
Ciążeń – Ląd – Wrąbczynek – Wrąbczynkowskie Holendry – Białobrzeg – Pyzdry –
Borzykowo – Rataje - Pietrzyków – Ciążeń
•
•

Ciążeń – późnobarokowy pałac biskupi z 1758 – 1768 roku, kościół z 1535 roku,
pierwotnie gotycki został przebudowany w 1760 roku w stylu barokowym.
Ląd – zespół klasztorny cystersów z XIII/XVIII w, zwiedzanie kościoła i klasztoru
z przewodnikiem oraz Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, który mieści się w XIX-

•
•
•

•
•
•

wiecznym pałacyku włościańskim, zwiedzenie stałej wystawy przyrodniczej oraz
rekonstrukcji grodu słowiańskiego
Wrąbczynkowskie Holendry - dawna olęderska osada, kryta strzechą chałupa
chłopska, drewniana kaplica protestancka z ok. 1890r. Spotkanie z wikliniarzem
p. Mariuszem Kaźmierczakiem.
Białobrzeg – Chatka Ornitologa PTTK.
Pyzdry – Muzeum Ziemi Pyzdrskiej – zwiedzanie z przewodnikiem. Ruiny zamku
Kazimierza Wielkiego. Zespół Klasztorny Franciszkanów. Późnogotycki kościół
farny z XV wieku. Pyzdrski Rynek z drewnianym domem m z 1786r. Murowany
wiatrak holenderski. Mural Historyczny. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Po
obiedzie spotkanie z Przew. Lok. Org. Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”.
Borzykowo – Rekonstrukcja prusko – rosyjskiego przejścia granicznego.
Rataje – dworek z I połowy XIX wieku, z drewnianym gankiem. Drewniany
wiatrak - koźlak.
Pietrzyków – figura św. Wawrzyńca z XIX wieku. Drewniany wiatrak – koźlak.
Punkt widokowy.
Godz. 14.00 – 15.00 - obiad w Pyzdrach w restauracji Tip - Top
Godz. 17.00 – 20.00 – konkursy sprawnościowe.
Godz. 20.00 – spotkanie przy ognisku i muzyce (pieczenie kiełbasek).

30 czerwca – sobota
Godz. 7.00 – 8.00 – śniadanie.
Godz. 9.00 - wyjazd na trasę.
Przebieg trasy wraz z najciekawszymi obiektami – 45 km
Ciąźeń – Ląd – Nadwarciańskie łęgi – Rzgów – Kopojno – Trąbczyn – Zagórów – Ląd –
Ciążeń.
•
•
•
•
•

Od Lądu przejazd mostem nad Wartą, następnie atrakcyjnym widokowo szlakiem
wzdłuż Warty do Rzgowa.
Rzgów – kościół drewniany z XVI wieku.
Trąbczyn – spotkanie z pszczelarzem w pasiece p. Władysława Poprawskiego,
„Pod Akacjami”. Krótka prelekcja, pokaz, degustacja miodu, poczęstunek: ciasto,
kawa, herbata słodzone miodem. Możliwość zakupu miodu.
Kopojno - pałac z 1 poł. XIX w.
Zagórów - figura św. Jana Nepomucena z 1747 roku, późnobarokowy kościół
parafii rzymskokatolickiej z lat 1740–1760, kościół parafii ewangelickoaugsburskiej z 1884 r. Po Zagórowie oprowadzi nas p. Katarzyna Połom z
portalu „Zagórów – miejsce z historią”.
Godz. 14.00 – 15.00 - obiad w Zagórowie
Godz. 17.00 – 19.00 - konkursy sprawnościowe
Godz. 18.00 – 18.30 - konkurs krajoznawczy.
Godz. 20.00 – Uroczyste zakończenie Zlotu, rozdanie nagród, spotkanie przy
ognisku i muzyce (pieczenie kiełbasek).

1 lipca - niedziela
Godz. 7.00 – 8.00 - śniadanie
Godz. 9.00 – dla chętnych możliwość wyjazdu na dodatkową trasę.

Wszystkim uczestnikom Zlotu
życzymy wspaniałej pogody i niezapomnianych wrażeń

Nadwarciański Park Krajobrazowy

Nadwarciański Park Krajobrazowy został utworzony w 1995 r. na powierzchni 134,3 km2.
Leży w dolinie Warty między autostradą A2 a ujściem Prosny do Warty poniżej Pyzdr (powiaty
słupecki i wrzesiński). Park chroni krajobraz szerokiego dna Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej,
w której przeważają łąki i pastwiska, zajmujące ponad połowę powierzchni Parku. Warta,
zmieniając często swój bieg, pozostawiła w dnie pradoliny liczne starorzecza, okresowo
podczas wezbrań napełniane wodą. Większość powierzchni Parku to tereny otwarte, głównie
łąki, wilgotne pastwiska, podmokłe nieużytki.
Warunkiem utrzymania obecnego krajobrazu Parku jest jego gospodarcze wykorzystanie, w
wyniku którego hamowana jest naturalna sukcesja roślin. Niepowtarzalne zbiorowiska typu
dolinnego wytworzyły się właśnie w wyniku koszenia łąk lub użytkowania ich jako pastwiska.
Ciekawostką są „gęsie pastwiska” – tereny zalewowe, na których wypasane są widoczne z
daleka stada białych gęsi.
Swoiste cechy ekosystemu dna doliny, a zwłaszcza bogactwo roślinności i cykliczne wylewy
rzeki, wywarły znaczący wpływ na ukształtowanie się tutaj warunków sprzyjających obecności
ptaków. Dzięki temu ten odcinek doliny Warty uznany został za ostoję ptaków wodnobłotnych o randze międzynarodowej. Ogółem na terenie Parku stwierdzono występowanie 230
gatunków ptaków, z czego ponad 150 gatunków to ptaki lęgowe. Są to m.in.: bąk, bączek, gęś
gęgawa, czajka, batalion, rybitwy białoczelna i czarna. Nie mniej liczne są gatunki przelotne, np.
bielik, gągoł, nurogęś. Oprócz bogactwa ptaków występują tu również interesujące ssaki, z
których na szczególną uwagę zasługują gatunki związane z terenami podmokłymi, m.in. bóbr,
wydra i łoś.
Obecność na terenie Parku wielu zbiorników wodnych sprzyja rozwojowi płazów, a wody Warty i
sąsiadujących z nią zbiorników wodnych są środowiskiem życia dla 33 gatunków ryb, m.in.:
suma, sandacza, węgorza, brzany, certy, kozy, piskorza i różanki.
Dużą wartość przyrodniczą Parku podkreśla również ok. 1070 gatunków roślin naczyniowych
rosnących na jego terenie. Znajduje się wśród nich 57 gatunków prawnie chronionych (m.in.
widłaki, sasanki, storczyki, grzybienie białe). Różnorodne siedliska doliny spowodowały, że
wykształciło się tu aż 230 zespołów roślinnych. Osobliwością są skupienia rzadkich roślin
solniskowych (halofitów), powstające w sąsiedztwie słonych źródeł w okolicach Pyzdr,
Białobrzegu i Wrąbczynka. Można tu wymienić m.in.: świbkę morską, sitowiec nadmorski,
muchotrzew solniskowy, mlecznik nadmorski.
Występujące sporadycznie w dnie doliny lokalne wyniesienia oraz wydmy porośnięte są
murawami napiaskowymi oraz murawami stepowymi. Lasy, zajmujące ok. 10% powierzchni
Parku, reprezentowane są przez łęgi wierzbowe, łęgi z topolą białą oraz olsy porzeczkowe.
Wiele wydm zostało zalesionych i uformowały się na nich bory sosnowe.
W Lądzie, w północnej części Parku, znajduje się regionalny ośrodek edukacji przyrodniczej.
Atrakcyjności parku dopełniają ciekawe obiekty położone na jego terenie. Tuż obok ośrodka
edukacji przyrodniczej w Lądzie znajduje się cenny zespół pocysterski, który został wpisany na
listę pomników historii. W zrekonstruowanym nieopodal średniowiecznym grodzie odbywa się
co roku Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Piękna panorama na zalewane okresowo
starorzecza Warty rozpościera się z pałacu biskupów poznańskich w Ciążeniu. Atrakcyjność
parku podnosi przebiegający przezeń Nadwarciański Szlak Rowerowy i liczne wypożyczalnie
kajaków nad Wartą.
Źródło: www.zpkww.pl

