
 

organizują 20.03.2017 r. w Dęblinie 

VIII Dębliński Dzień Wróbla 
 

I. Cel i zadania VIII Dęblińskiego Dnia Wróbla: 
 edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego; 
 kultywowanie 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; 
 popularyzacja Roku Rzeki Wisły '2017; 
 upamiętnienie 550 rocznicy pierwszego wolnego flisu na Wiśle; 
 upamiętnienie 210 rocznicy urodzin Wincentego Pola – poety i geografa; 
 upamiętnienie 175 rocznicy urodzin Marii Konopnickiej – poetki i nowelistki;  
 upamiętnienie 160 rocznicy urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego – pisarza i publicysty; 
 upamiętnienie 150 rocznicy urodzin gen. bryg. Mariusza Zaruskiego – poety, prozaika, fotografika, malarza, taternika, żeglarza; 
 upamiętnienie 150 rocznicy urodzin Władysława Reymonta – pisarza, laureata literackiej nagrody w 1924 r.; 
 upowszechnienie czynnego wypoczynku na Bursztynowym Szlaku „Greenways”. 

II. Informacje ogólne: 
 głównymi imprezami VIII Dęblińskiego Dnia Wróbla będą XX Złaz „Topienie Marzanny” oraz VI Konkurs Poetycki; 
 XX Złaz „Topienie Marzanny” odbędzie się bez względu na pogodę, na pieszych i rowerowych trasach dowolnych 

zaprojektowanych przez kierowników drużyn oraz potwierdzonymi na KARTACH ZGŁOSZENIA; 
 uczestnicy VI Konkursu Poetyckiego przybywają na jego rozstrzygnięcie do MDK w Dęblinie dowolnym środkiem 

lokomocji (pieszo, rowerem, autem), a nieletni ponadto pod opieką osoby, która ukończyła 18 lat; 
 meta XX Złazu „Topienie Marzanny” oraz rozstrzygnięcie VI Konkursu Poetyckiego odbędzie się w siedzibie MDK  

w Dęblinie, ul. 15 PP „Wilków” 32b – tel. (81) 8830768, w dniu 20.03.2017, godz. 10.00. 
III. Warunki uczestnictwa w VIII Dęblińskim Dniu Wróbla: 

 w VIII Dęblińskim Dniu Wróbla można wziąć udział w ramach XX Złazu „Topienie Marzanny” indywidualnie lub 
zespołowo w drużynach od 3-10 osób zgłoszonych przez: ośrodki kultury, organizacje harcerskie, organizacje turystyczne, 
przedszkola, szkoły, uczelnie, JW, stowarzyszenia, na KARTACH ZGŁOSZENIA potwierdzonych podpisem i pieczęcią 
przez podmiot zgłaszający, albo w ranach VI Konkurs Poetycki na warunkach przedstawionych w regulaminie konkursu; 

 niepełnoletni i niepełnosprawni mogą wziąć udział w XX Złazie „Topienie Marzanny” pod opieką osób pełnoletnich; 
 zgłoszenia na XX Złaz „Topienie Marzanny” przyjmuje Zarząd Oddziału Dęblińskiego PTT do 17.03.2015 r.  

na e-mail: pttdeblin@wp.pl, potwierdzone tel. – nr 696 399 768. 
IV. Obowiązki uczestników VIII Dęblińskiego Dnia Wróbla: 

 od uczestników XX Złazu „Topienie Marzanny” wymaga się: przebycia tras w/g powyższego regulaminu, patrolowanie 
ekologiczne terenu 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; 

 od uczestników VI Konkursu Poetyckiego wymaga się skrupulatnego przestrzegania regulaminu konkursu. 
V. Świadczenia organizatorów: 

 udział w zakończeniu VI Konkursu Poetyckiego na wiersz o tematyce ekologicznej; 
 udział w warsztatach „EKOLOGICZNA MARZANNA”; 
 udział w konkursie MARZANN z nagrodami; 
 udział w ceremonii pożegnania zimy i powitania wiosny; 
 potwierdzenie punktów odznaki krajoznawcze oraz na Odznakę Turystyki Pieszej i Kolarską Odznakę Turystyczną. 

VI. Postanowienia końcowe: 
 uczestnicy biorą udział w VIII Dęblińskim Dniu Wróbla na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym 

zakresie, a regulaminy ww. imprez wraz z KARTAMI ZGŁOSZENIA mogą pobrać ze strony internetowej  
Urzędu Miasta Dęblin – http://www.deblin.pl; 

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

VII. Kierownictwo VIII 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 

 
w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły '2017 


