
 

organizują 20.03.2015 r. pod patronatem Burmistrza Miasta Dęblin 
 

VI Dębliński Dzień Wróbla 
 

I. Cel i zadania VI Dęblińskiego Dnia Wróbla: 
 edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego; 
 promocja Międzynarodowego Dnia Poezji i popularyzowanie twórczości poetyckiej o tematyce ekologicznej; 
 kultywowanie tradycji obrzędów ludowych związanych z pierwszym dniem wiosny; 
 poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Doliny Środkowej Wisły; 
 upamiętnienie 160 rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego – jednego z najwybitniejszych poetów polskich; 
 upamiętnienie 160 rocznicy urodzin Augusta Sochackiego – patrona Oddziału Dęblińskiego PTT; 
 upamiętnienie 150 rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera – poety, powieściopisarza i dramaturga; 
 upamiętnienie 125 rocznicy śmierci Oskara Kolberga – wybitnego etnografa i popularyzatora folkloru polskiego; 
 upamiętnienie 110 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego; 
 upowszechnienie czynnego wypoczynku na Bursztynowym Szlaku „Greenways”. 

II. Informacje ogólne: 
 Impreza odbędzie się bez względu na pogodę 20.03.2015 r. w Dęblinie z metą o godz. 10.00 w siedzibie  

Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie, ul. 15 PP „Wilków” 32 b, tel. (81) 8830768 <e-mail:mdkdeblin@op.pl>, 
na pieszych i rowerowych trasach dowolnych wybranych przez kierowników drużyn i uzgodnionych tel.  
nr 698 044 600 z Zarządem Oddziału Dęblińskiego PTT oraz potwierdzonych na KARTACH ZGŁOSZENIA. 

III. Warunki uczestnictwa: 
 w Imprezie można wziąć udział indywidualnie lub zespołowo, w drużynach od 3-10 osób zgłoszonych  

przez ośrodki kultury, organizacje harcerskie, organizacje turystyczne, przedszkola, szkoły, uczelnie, stowarzyszenia, 
na KARTACH ZGŁOSZENIA potwierdzonych podpisem i pieczęcią przez podmiot zgłaszający; 

 niepełnoletni i niepełnosprawni mogą wziąć udział w Imprezie pod opieką osób, które ukończyły 18 lat; 
 zgłoszenia przyjmuje Zarząd Oddziału Dęblińskiego PTT do 19.03.2015 r. na e-mail: pttdeblin@wp.pl  

lub osobiście Miejski Dom Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Okólna 19, tel. (81) 8830069;  
<e-mail:biblioteka.deblin@op.pl> w godz. 10.00-15.00 koniecznie potwierdzonych tel. na nr 698 044 600. 

IV. Obowiązki uczestników: 
 od uczestników Imprezy wymaga się: przebycia tras w/g powyższego regulaminu wraz z patrolowaniem 

ekologicznym terenów wędrówki, przestrzegania KARTY TURYSTY I KRAJOZNAWCY, przepisów ruchu 
drogowego i p. poż., posiadanie dowodu tożsamości, ubezpieczenia, niezbędnego ekwipunku, odpowiedniego 
ubioru turystycznego oraz jednej MARZANNY na drużynę, która będzie brała udział w konkursie MARZANN. 

V. Świadczenia organizatorów: 
 udział w zakończeniu IV Konkursu Poetyckiego na wiersz o tematyce ekologicznej; 
 udział w konkursie MARZANN, z nagrodami; 
 potwierdzenie punktów na Dęblińską Odznakę Krajoznawczo - Turystyczną O/D PTT i inne odznaki krajoznawcze; 
 potwierdzenie zdobytych punktów na Odznakę Turystyki Pieszej i Kolarska Odznakę Turystyczną. 

VI. Postanowienia końcowe: 
 uczestnicy biorą udział w Złazie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie,  

a KARTY ZGŁOSZENIA mogą wydrukować wraz Regulaminem Złazu lub pobrać w postaci papierowej  
w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie i w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie  
oraz pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Dęblin, http://www.deblin.pl; 

 organizatorzy nie odpowiadają za szkody i wypadki powstałe w czasie trwania VI Dęblińskiego Dnia Wróbla; 
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania zdjęć z uczestnikami, z VI Dęblińskiego Dnia Wróbla; 
 uczestnictwo w Imprezie jest nieodpłatne. 

VII. Kierownictwo VI Dęblińskiego Dnia Wróbla: 
 Zarząd Oddziału Dęblińskiego PTT im. Augusta Sochackiego i Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie. 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE 
ODDZIAŁ DĘBLIŃSKI 

im. Augusta Sochackiego 
Miejski Dom Kultury w Dęblinie 

Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie 


