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organizują 21.03.2019 r. w Dęblinie 
 

XXII Złaz „Topienie Marzanny” 
 

I. Cel i zadania XXII Złazu „Topienie Marzanny”: 

 kultywowanie tradycji obrzędów ludowych związanych z pierwszym dniem wiosny; 

 edukacja w zakresie ochrony środowiska naturalnego; 

 poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Doliny Środkowej Wisły; 

 popularyzowanie Światowego Dnia Wróbla i Światowego Dnia Wody; 

 popularyzowanie Międzynarodowego Dnia Poezji i twórczości poetyckiej, w tym o tematyce ekologicznej; 

 upamiętnienie 205 rocznicy urodzin Oskara Kolberga; 

 upamiętnienie 145 rocznicy utworzenia PTT; 

 patrolowanie ornitologiczne z liczeniem ptaków i ekologiczne z lokalizacją dzikich wysypisk odpadów komunalnych; 

 upowszechnienie czynnego wypoczynku na Bursztynowym Szlaku „Greenways”. 
 

II. Informacje ogólne: 

 XXII Złaz „Topienie Marzanny” zwany dalej Złazem odbędzie się bez względu na pogodę w Dęblinie  

21.03.2018 r. na pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych trasach dowolnych zaprojektowanych  

przez kierowników drużyn z metą do godz. 9.40 na dziedzińcu przy przeprawie mostowej, przy ul. 15 Pułku 

Piechoty „Wilków”. 

III. Warunki uczestnictwa: 

 w Złazie można wziąć udział w drużynach od 3-10 osób zgłoszonych przez placówki kultury, organizacje 

harcerskie, przedszkola, szkoły, uczelnie, JW, organizacje i stowarzyszenia lub indywidualnie; 

 niepełnoletni i niepełnosprawni mogą wziąć udział w Złazie pod opieką osób, które ukończyły 18 lat; 

 zgłoszenia do udziału w Złazie przyjmowane będą telefonicznie do 21.03.2018 r., do godz. 8.00 – nr 696 399 768. 
 

IV. Obowiązki uczestników: 

 od uczestników X Dęblińskiego Dnia Wróbla biorących udział w XXII Złazie „Topienie Marzanny” wymaga 

się przebycia tras w/g regulaminu złazu, patrolowanie ornitologiczne z liczeniem ptaków, patrolowanie 

ekologiczne terenu wędrówki z lokalizacją dzikich wysypisk stałych odpadów komunalnych, przestrzegania 

KARTY TURYSTY I KRAJOZNAWCY, przepisów ruchu drogowego i p. poż., posiadanie dokumentu 

tożsamości, ubezpieczenia, odpowiedniego ubioru turystycznego i jednej marzanny na drużynę,  

która weźmie  udział w konkursie Marzanna ’2019. 
 

V. Świadczenia organizatorów: 

 udział w konkursie Marzanna ’2019 z nagrodami; 

 ceremonii pożegnania zimy i powitania wiosny; 

 potwierdzenie punktów na Dęblińską Odznakę Krajoznawczo – Turystyczną O/D PTT i inne odznaki krajoznawcze; 

 potwierdzenie punktów na Odznakę Turystyki Pieszej i Kolarską Odznakę Turystyczną. 
 

VI. Świadczenia fakultatywne przygotowane przez Miejski Dom Kultury: 

 udział w plenerowym spektaklu „Marzanna” i konkursie plastycznym „Polskie Strachy Polne”; 

 udział w przeglądzie szkolnych kabaretów – świetlica Klubu 1. batalionu drogowo mostowego. 
 

VII. Postanowienia końcowe: 

 uczestnicy Złazu w ramach X Dęblińskiego Dnia Wróbla biorą udział ww. na własną odpowiedzialność  

i ubezpieczają się we własnym zakresie, a regulaminem Złazu mogą pobrać ze strony internetowej  

Urzędu Miasta Dęblin – http://www.deblin.pl;  

 organizatorzy nie odpowiadają za szkody i wypadki powstałe w czasie trwania Złazu; 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestników Złazu  

w formie fotografii, zapisu filmowego oraz nieodpłatną ich publikację w przekazach internetowych i prasowych”; 

 uczestnictwo w Złazie jest nieodpłatne. 
 

VII. Kierownictwo Złazu: 

 Zarząd Oddziału Dęblińskiego PTT im. Augusta Sochackiego. 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE 

ODDZIAŁ DĘBLIŃSKI 
im. Augusta Sochackiego 

 

Dęblińskie Koła Ligi Morskiej i Rzecznej 
 

w ramach X Dęblińskiego Dnia Wróbla 
 

 


