
R e g u l a m i n 
                      XLV „ Zlotu Pieczonego Ziemniaka” 

  
                
1. Organizator: 

− Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu 
− Urząd Miasta Chełmży 
 

2. Współorganizatorzy: 
–    Starostwo  Powiatowe w Toruniu 
–    Urząd Miasta Torunia  
  
3. Cel e  Zlotu: 
     -   upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz ochrony naturalnego     
 środowiska 

- rozszerzanie wiedzy turystycznej i krajoznawczej o regionie 
- promocja walorów turystyczno – krajoznawczo – przyrodniczych  

Chełmży, Torunia i okolic 
 
4. Termin  Zlotu: 
Zlot odbędzie się bez względu na pogodę w dniu 24 września 2016 r. z  
zakończeniem  w Chełmży na Tumskiej Przystani, przy ul. Tumskiej 12a  

 
5. Wpisowe  i  zgłoszenia: 
Zgłoszenia uczestników oraz wpisowe w wysokości 5 zł dla członków PTTK 
oraz 7 zł od pozostałych uczestników będą  przyjmowane w siedzibie OM 
PTTK w Toruniu, przy ul. Piekary 41, do wyczerpania miejsc. Przy opłacie 
wpisowego należy dostarczyć listę uczestników potwierdzoną przez dyrekcję 
szkoły, instytucji lub organizacji zgłaszającej. Młodzież szkolna może brać 
udział w Zlocie wyłącznie pod opieką osób dorosłych 

 
6. Trasy Zlotowe  
       
 Trasa I piesza 
- Zbiórka  o godz. 9.17 na przystanku PKP Grzywna (odjazd Toruń Wsch. 
godz. 9.01). Przejście piesze  na trasie: Grzywna – Mała Grzywna – Chełmża – 
półwysep Stróżal – Chełmża, długość 8km. 
 
 
 

 
Trasa II piesza  
- Zbiórka o godz. 10.17 na dworcu PKP Chełmża ((odjazd Toruń Wsch. godz. 
10.02). Przejście piesze na  trasie: Chełmża – jez. Archidiakonka – Chełmża 
(zwiedzanie miasta), długość 4km. 
 
 Trasa III piesza 
- Zbiórka o godz. 10.17 na  dworcu PKP Chełmża ((odjazd Toruń Wsch. godz. 
10.02). Przejście piesze na trasie: Chełmża (zwiedzanie miasta) – jez. 
Chełmżyńskie, długość 3km. 
 
Trasa IV rowerowa 
-  Zbiórka o godz. 10.30  na parkingu marketu Auchan, przy ul. Grudziądzkiej. 
Przejazd trasą rowerową: Toruń – Łysomice – Tylice – Mirakowo – Chełmża. 
Po  Zlocie powrót do Torunia.  Łączna długość trasy około 40km.  
  
7.      Program Zlotu: 
       do godz. 11.45  – pokonywanie tras pieszych i rowerowej, posiłek 
                                    turystyczny 

     godz. 12.00  – oficjalne rozpoczęcie imprezy 
     godz. 12.15 –  konkursy 

            godz. 13.00  – zakończenie i podsumowanie imprezy, połączone 
                                    z wręczeniem nagród  
 8.     Konkursy  
       –   na  najciekawszą rzeźbę z wykorzystaniem ziemniaka  
       –   na  program artystyczny związany z ziemniakiem – maksymalny czas 5 
            minut (oceniane będą: strój, tematyka, wykonanie oraz czas występu) 
       –   na  projekt następnego znaczka Zlotu wykonany na formacie A – 4  
 
9.     Organizator zapewnia zgłoszonym uczestnikom: 

- na trasie, opiekę  przodownika turystyki pieszej  
- okolicznościowy znaczek ( wydawany przybyłym uczestnikom) 
- zwiedzanie konkatedry Św. Trójcy w Chełmży 
- potwierdzenie pkt na OTP lub KOT okolicznościową pieczęcią Zlotu 
- dla uczestników tras pieszych powrót MZK do Torunia 
- prawo udziału w konkursach z nagrodami 
- posiłek turystyczny – grochówkę (należy posiadać własne naczynie i 

łyżkę) oraz ziemniaki z ogniska   
 
 



 
10.    Uwagi końcowe: 

- Członkowie PTTK uczestniczący w imprezach turystycznych 
organizowanych przez Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w 
Toruniu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków 
(patrz strona www.pttk.torun.pl). Pozostali uczestnicy ubezpieczają się 
we własnym zakresie. 

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
przez uczestników oraz działania osób trzecich 

- W razie nie przybycia na Zlot wpisowe nie jest zwracane. 
- Uczestników obowiązują przestrzeganie: Karty Turysty, Regulaminu 

Zlotu oraz polecenia Organizatorów 
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zlotu 

 
INFORMACJA  KRAJOZNAWCZA 

 
Chełmża – miasto nad Jeziorem Chełmżyńskim. W 1222 osada Łoza została 
przekazana przez księcia Konrada Mazowieckiego – misyjnemu bpowi pruskiemu 
Chrystianowi. W 1251 bp chełmiński Heidenryk przeniósł siedzibę biskupią z Chełmna 
do Chełmży – od tego czasu Chełmża jest miastem. W 1277 mieszczanie chełmżyńscy 
skutecznie odparli oblegających miasto Prusów pod wodzą Skumanda. W 1251 
rozpoczęto budowę kościoła katedralnego św. Trójcy. Podczas wojny krzyżacko – 
polskiej w 1411 wojska króla Władysława Jagiełły zajęły miasto a jego właściciel bp 
chełmiński Arnold Stapil złożył hołd polskiemu  królowi. W 1422 wojska polskie 
posiłkowane przez Tatarów zdobyły i złupiły Chełmżę. Po II pokoju toruńskim (1466 
r.) miasto nadal należało do bpów chełmińskich. W 1531 zostało zniszczone przez 
wielki pożar, w którym spłonęły akta i przywileje miejskie. W 1547 kolejny bp 
chełmiński Tiedemann Giese dokonał odnowienia  przywileju lokacyjnego miasta na 
prawie magdeburskim. W XVIII w. nastąpił upadek miasta spowodowany przez wojny 
i przemarsze wojsk polskich, rosyjskich i francuskich. W wyniku I rozbioru w 1772  
Chełmża przeszła pod panowanie Prus a majątek kościelny bpów i kapituły 
chełmińskiej uległ sekularyzacji. Ciekawostki krajoznawcze: katedra św. Trójcy z XIII 
i XIV w. z zespołem nagrobków z XVI – XVIII w. i tzw. „czaprakiem wezyra” – 
podarowanym po wiktorii wiedeńskiej przez króla Jana III Sobieskiego; kościół 
gotycki św. Mikołaja z k. XIII w., przebudowany. pod koniec XV w.; gotycka Brama 
Wodna z XIV w., stojąca obok katedry; wieża ciśnień z pocz. XX w.; dawne 
zabudowania kapituły; na „starym” cmentarzu kaplice grobowe rodzin Zawiszów 
Czarnych z Warszewic i Kalksteinów z Pluskowęs z XIX w.             
  
                                                                                             Henryk Miłoszewski 

 

                                                                                                                                              
ODDZIAŁ MIEJSKI  PTTK im. M. SYDOWA W TORUNIU 
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 XLV  ZLOTU „ PIECZONEGO ZIEMNIAKA ” 
 

 
 

 
 
 
 

Chełmża, 24 września 2016 r. 
              

 


