Regulamin
Ogólnopolskiego Zlotu „Rowerem przez
Parki Krajobrazowe Wielkopolski”

Park Krajobrazowy im. gen.
Dezyderego Chłapowskiego
Cichowo
30 czerwca do 3 lipca 2022 r.

Zlot organizuje Klub Turystyki Rowerowej PTTK „Sigma”
I. Współorganizatorzy:
• Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
• Oddział Poznański PTTK
• Wielkopolska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK
II. Współpraca i wsparcie:
• Starostwo Powiatowe w Kościanie
• Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu
• Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego

III. Komitet organizacyjny:
• Komandor: Zlotu: Ryszard Rurka
• Z - ca komandora: Jolanta Walkowiak
• Biuro Zlotu: Gertruda Biechowiak, Jolanta Świderska
• Kierownik tras: Andrzej Szymański,
• Konkursy: krajoznawczy, sprawnościowe, strzelecki; Ewa Krenz, Jolanta
Walkowiak, Adam Walkowiak, Jolanta Świderska, Ryszard Rurka
IV. Cele Zlotu:
• poznawanie walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Parku
Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
• 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 30 czerwca do niedzieli 3 lipca 2022 r. na terenie
Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.
• Bazą Zlotu będzie Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze” nad jeziorem w Cichowie.
VI. Wpisowe i zgłoszenia:
Wpisowe: z noclegami i wyżywieniem;:
• w domkach – 300,00 zł, członkowie PTTK 290,00 zl
• pod własnym namiotem – 200,00 zł, członkowie PTTK 190,00 zł
• młodzież ucząca się odpowiednio: 280,00 zł i 180,00 zł.
Kwotę wpisowego należy wpłacić na konto bankowe Oddziału Poznańskiego PTTK:
PKO BP I Oddział w Poznaniu nr: 50 1020 4027 0000 1902 0323 2196
z dopiskiem: „Składka – Cichowo”
Kartę zgłoszenia na Zlot wraz z potwierdzeniem przelewu wpisowego, należy przesłać
pocztą elektroniczną na adres e-mail:rysrur@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Oddział Poznański PTTK, 61-773 Poznań, Stary Rynek 90, z dopiskiem: „Cichowo 2022” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2022 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 Komandorem Zlotu: 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,
• odcisk okolicznościowej pieczęci zlotowej,
• materiały krajoznawcze,
• mapy terenów rajdowych
• wklejki okolicznościowe
• nagrodę dla najmłodszego uczestnika,
• nagrodę dla najstarszego uczestnika,

•
•
•
•
•
•
•
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•
•

statuetkę dla najliczniejszego klubu, sekcji lub koła,
potwierdzenie punktów na KOT,
3 noclegi z pościelą w domkach, lub pod własnym namiotem
bilety wstępu, opłaty przewodników,
obiad w dniach 1 i 2 lipca (piątek i sobota), w stołówce na terenie bazy,
śniadanie w dniach 1, 2 i 3 lipca w stołówce na terenie bazy
kiełbaski przy wieczornym ognisku w czwartek, piątek i sobotę,
słodkie pieczywo na trasę w dniu 1 i 2 lipca,
nagrody dla zwycięzców w konkursach (puchary, medale, nagrody rzeczowe...).
nagroda indywidualna oraz puchar dla zespołu, klubu, koła, za przebranie (strój)
stosowny do tematyki obecnego Zlotu.

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 i Regulaminu Zlotu,
• 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 dorosłej,
• 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.

Program Zlotu
30 czerwca – czwartek
• Od godz. 14.00 – przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników
Zlotu w Ośrodku Wczasowym „Zacisze” w Cichowie
• Godz. 19.00 – uroczyste otwarcie Zlotu, informacja o programie.
• Godz. 20:00 – spotkanie przy ognisku i muzyce
1 lipca – piątek
• Godz. 7.00 – 8.30 - śniadanie
• Godz. 9.00 - wyjazd na trasę, którą poprowadzą przodownicy turystyki kolarskiej
KTR Sigma

Przebieg trasy wraz z najciekawszymi obiektami
•

Cichowo – Zbęchy – Łuszkowo – Rogaczewo Wielkie – Rogaczewo Małe –
Wyskoć – Racot – Gryżyna – Jurkowo – Krzywiń – Lubiń – Bieżyn – Cichowo
(około 60 km)

•

Racot – klasycystyczny pałac wzniesiony w 1775-80 r. Rozległe zabudowania
gospodarcze. (Oprowadzenie po pałacu, powozowni i stajni).
Gryżyna – ruiny kościoła św. Marcina. Jedyne tego rodzaju w Wielkopolsce.
Lubiń – zespół opactwa benedyktynów. Najstarszy, obok Tyńca, czynny do dziś
klasztor tego zgromadzenia w Polsce. (Oprowadzenie po klasztorze i kościele).

•
•
•
•
•

Godz. 17.00 – 18.00 - obiadokolacja w stołówce na terenie bazy
Godz. 18.00 – 20.00 – konkursy sprawnościowe, w tym konkurs strzelecki z
wiatrówki
Godz. 20.00 – spotkanie przy ognisku i muzyce

2 lipca – sobota
• Godz. 7.00 – 8.30 - śniadanie
• Godz. 9.00 - wyjazd na trasę, którą poprowadzą przodownicy turystyki kolarskiej
KTR Sigma oraz pracownik Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego p. Artur Golis. (W Turwi i Kopaszewie dołączy do nas dr. Emilian
Prałat).
Przebieg trasy wraz z najciekawszymi obiektami
• Cichowo – Mościszki – Dalewo – Rąbiń – Turew – Kopaszewo – Jerka – Zbęchy –
Cichowo – około 40 km.
•
•
•

•
•
•
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Rąbiń - późnogotycki kościół parafialny (XV/XVI w.). Przy kościele grób gen. D.
Chłapowskiego, Kamienny obelisk z 1764 r., Pomnik Insurekcji Kościuszkowskiej,
Turew – barokowy pałac Chłapowskich, zbudowany ok.1760 -70 r. Neogotycka
kaplica wzniesiona w 1846 – 47r. Wokół rozległy park z XVII wieku.
Kopaszewo – pałac klasycystyczny z 1800 01 r. W salonie izby pamięci: Adama
Mickiewicza, Heleny Modrzejewskiej i rodziny Chłapowskich. Przy pałacu
późnobarokowa kaplica NMP Śnieżnej z 1794 r. Kopaszewska Droga Krzyżowa z
1855 r.
Godz. 17.00 – 18.00 - obiadokolacja w stołówce na terenie bazy
Godz. 18.00 – 19.00 - konkursy sprawnościowe
Godz. 18.00 – 18.30 - konkurs krajoznawczy.
Godz. 20.00 – Uroczyste zakończenie Zlotu, rozdanie nagród, spotkanie przy
ognisku i muzyce

3 lipca - niedziela
• Godz. 7.00 – 8.30 - śniadanie
• Godz. 9.00 – dla chętnych będzie możliwość wyjazdu na dodatkową trasę.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobych
uczestników Zlotu „Rowerem przez Park Krajobrazowy im gen Dezyderego
Chlapowskiego”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO,
informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Klub
Turystyki Rowerowej Sigma przy Oddziale PTTK w Poznaniu zwany dalej "Administratorem".
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Oddział Poznański PTTK, 61-773
Poznań, Stary Rynek 90, adres e-mail: rysrur@wp.pl, tel. 602 463 586.
2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie Karty zgłoszenia na Zlot „Rowerem
przez Park Krajobrazowy im gen Dezyderego Chłapowskiego”
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Zlotu raz
do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją Zlotu oraz po, w tym: udostępnienie listy
uczestników i zdjęć z rajdu na stronie internetowej Klubu, oraz zdjęć na fanpage Klubu, a także na
łamach prasy lokalnej i w wydawnictwach Poznańskiego Oddziału PTTK w Poznaniu oraz
współorganizatorów Zlotu.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Zlotu. Lista uczestników Zlotu
będzie przechowywana do 31 sierpnia 2022 roku.
6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz
ograniczenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
10. Uczestnik Zlotu zapoznając się regulaminem oświadcza tym samym, że zapoznał się z
klauzulą informacyjną, przyjmuje do wiadomości i akceptuje treści w niej zawarte.

Wszystkim uczestnikom Zlotu
życzymy wspaniałej pogody i niezapomnianych wrażeń

Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego utworzono w 1992 r. na powierzchni
172,0 km2. Położony między Kościanem i Śremem. Ma chronić krajobraz rolniczy, ukształtowany
w XIX w.
Główną atrakcją Parku jest unikatowy w skali kraju krajobraz rolniczy z zachowanym systemem
zadrzewień śródpolnych. Przeważającą część Parku, którego lesistość nie przekracza 15%,
zajmują grunty orne, na których w latach dwudziestych XIX w. Dezydery
Chłapowski zapoczątkował w swych rodzinnych dobrach (majątek w Turwi) nowoczesną
gospodarkę rolną.
Polegała ona na wprowadzeniu sieci zadrzewień śródpolnych i pasów wiatrochronnych,
wzbogacających krajobraz i przyczyniających się do wzrostu plonów. W zadrzewieniach
sadzonych wzdłuż dróg przeważają robinie (pochodzące z Ameryki Północnej, nazywane
potocznie akacjami, sadzone dla pozyskania z wonnych kwiatostanów pożytku dla pszczół), lipy,
topole, a wzdłuż cieków – olsze. Drogi obsadzano drzewami owocowymi – czereśniami i
jabłoniami, rzadziej dębami.
Zadrzewienia pasmowe to jednogatunkowe drzewostany robiniowe z niewielką domieszką
dębów i brzóz. Zachowane do dziś lub zrekonstruowane zadrzewienia stanowią o wysokich
walorach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych oraz naukowo-dydaktycznych Parku,
nadając mu swoiste piękno.
Obszar Parku od wielu lat podlega presji gospodarczej człowieka, stąd większość zbiorowisk
roślinnych ma charakter antropogeniczny, a zbiorowiska chwastów polnych zanikły.
Zachowane zadrzewienia śródpolne, miedze, cieki, łąki oraz nieliczne lasy dają jednakże
schronienie roślinom chronionym, rzadkim lub ginącym. Na terenie Parku stwierdzono
występowanie ponad 800 gatunków roślin naczyniowych. Są to przede wszystkim gatunki
związane z uprawami rolnymi, łąkami lub zbiornikami wodnymi. Można też spotkać gatunki
chronione, jak np.: goryczka wąskolistna, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, lilia złotogłów,
widłak jałowcowaty. Zwierzęta na terenie Parku są również licznie reprezentowane, jednak fauna
leśna jest bardzo uboga.
Można tu wymienić jedynie sarny, daniele, jenoty, lisy i zające. Ptaki, których gnieździ się tu ok.
120 gatunków, skupiają się głównie w miejscach podmokłych, w zakrzaczeniach i zadrzewieniach.
Są to m.in.: żurawie, bąki, remizy, trznadle, dzwońce, szpaki, wilgi, krogulce, pustułki. Z innych
grup zwierząt można spotkać wiele owadów, wśród których dominują motyle i chrząszcze. Z
płazów żyje tu aż 12 gatunków, m.in. traszka grzebieniasta, rzekotka drzewna, grzebiuszka
ziemna. Gady reprezentują jaszczurki, padalce i zaskrońce.
W pałacu Chłapowskich w Turwi mieści się obecnie stacja badawcza Zakładu Badań
Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi się w niej badania nad
problematyką kształtowania krajobrazu rolniczego w celu podniesienia jego odporności na różne
zagrożenia wywoływane przez współczesną cywilizację. Prace te, nawiązujące do tradycji
urządzania obszarów wiejskich, zainicjowanej przez gen. Dezyderego Chłapowskiego, zyskały
powszechne uznanie i renomę międzynarodową.
Źródło: www.zpkww.pl

