
Koło Terenowe nr 32 
i Regionalna Pracownia Krajoznawcza 

przy Oddziale PTTK w Rzeszowie 
zapraszają na XXXVIII Zlot z cyklu 

„POWITANIE WIOSNY” 

21.03.2020 (sobota) 

22.03.2020 (niedziela) 
 

1. Trasy piesze: wyjeżdżamy PUNKTUALNIE!  
A: Stobierna – Wysoka – Leśna Wola– wyjazd o 7.00 ! - czas przejścia ok. 4 godz. - 10 pkt OTP  

B: Okolice Poręb Dymarskich – wyjazd o 7.00 ! - czas przejścia ok. 4 godz. - 10 pkt OTP  

C: Okolice Julina - wyjazd o 7.30 ! - czas przejścia ok. 3,5 godz. -  8-10 pkt OTP  

D: Okolice Sokołowa Młp. -  wyjazd o 7.30! - czas przejścia ok. 4 godz. – 10-12  pkt OTP 

E: Rezerwat Zabłocie, ścieżka przyrodnicza  - wyjazd o 7.45 ! - czas  ok.3,5- 4 godz. – 8-10 pkt OTP 

 

2. W niedzielę dodatkowa trasa rodzinna dla najmłodszych -  Mama, tata i ja: wyjazd godz. 8.30,  

 Spacer po rezerwacie „Bór” trasa piesza: ok. 4-6  km – 2,5 godz. 4-6 pkt OTP  

 zakończenie: Stadnina w Leśnej Woli 

3. Wyjazd tras z Dworca Głównego PKS (stanowisko „M”)  

4. Powrót do Rzeszowa: ok. godz. 16.00. 

5. Zapisy od wtorku 25.02 - WYŁĄCZNIE z listą uczestników i wpłatą wpisowego do wyczerpania 

miejsc (limit ok. 250 osób na każdy dzień). Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

6. Wpisowe: 

 15 zł – najmłodsi uczestnicy (przedszkolaki) Trasy Rodzinnej, 

     25 zł – uczniowie - członkowie  PTTK, 

      30 zł – pozostali uczestnicy 

7. W ramach wpisowego zapewniamy: 

- autokar z/do Rzeszowa, 

- znaczek zlotowy i przewodnictwo na trasie, 

- nagrody dla grupy/klasy w konkursie na ekologiczną marzannę, 

- kiełbasę, chleb oraz gorącą herbatę, 
- ubezpieczenie NNW dla członków PTTK. 

8.  Każdy zabiera obowiązkowo: 

   - dodatkowe skarpety i obuwie do przebrania, 

   - reklamówkę do zapakowania zabrudzonego ew. zamoczonego obuwia! 

9. Uwagi!!! 

 Osoby nie będące członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie! 

Opiekunowie zgłaszają ile będzie grup wykonujących marzannę. 

Można wcześniej przygotować materiały ekologiczne na wykonanie marzanny. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tras. 
 


