oegulamin holarskiej ldznaki Turóstócznej
IK wasadó ogólne
§N
molskie Towarzóstwo TuróstócznoJhrajoznawcze ustanawia holarską ldznakę TuróstócznąI
zwaną w skrócie hlTK
§O
hlT ustanowiono w celu zachęcenia społeczeństwa do poznawania ojczóstego krajuI jego
historiiI współczesnego dorobku oraz do uprawiania turóstóki kolarskiejI jako jednej z form
aktównego wópoczónkuK
§P
hlT może zdobówać każdóI kto spełni warunki wómagane niniejszóm regulaminemK
§4
tskazane jestI abó zdobóte odznaki bółó wręczane w sposób uroczóstó w czasie imprez
turóstócznóchK
§R
NK tzór hlT zawiera załącznik nr N do regulaminuK
OK ldznaka jest odpłatnaK
IIK ptopnie odznaki i warunki jej zdobówania
§S
NK hlT posiada siedem stopniW małó brązowóI małó srebrnóI małó złotóI dużó brązowóI
dużó srebrnóI dużó złotó i za wótrwałośćK
OK hlT zdobówa się kolejnoI rozpoczónając od stopnia małego brązowegoK
§T
NK l przóznanie hlT może ubiegać się turóstaI któró zgromadził odpowiednią dla
zdobówanego stopnia ilość punktów na wócieczkach kolarskich oraz spełnił wómagania
dodatkoweK
OK modstawowóm dowodem odbócia wócieczek jest „hsiążeczka wócieczek kolarskich”
prowadzona przez ubiegającego się o hlT i poświadczona zgodnie z przepisami
rozdziału fsK
PK pzczegółowe warunki do spełnieniaI od któróch uzależnione jest przóznanie hlTI
określone są w poniższej tabeliW

ptopień
hlT

iiczba
punktów

tarunki ogólne

jałó
brązowó

NMM

munktó za udział w kolarskich imprezach
turóstócznóch nie mogą bóć zdobówane w
okresie dłuższóm niż O4 miesiąceK

jałó
srebrnó

4MM

J

jałó złotó UMM

wdobówanie punktów za wócieczki i
zwiedzanie powinno się odbówać również
poza województwemI w któróm zamieszkuje
ubiegającó się o odznakęK

aużó
brązowó

NMMM

wwiedzenie w molsceW N parku narodowego i R
obiektów krajoznawczóchK

aużó
srebrnó

NOMM

ldbócie O wócieczek SJdniowóchI zwiedzenie
w molsce dalszóch P parków narodowóch i
następnóch NR obiektów krajoznawczóchK

aużó złotó NRMM

wwiedzenie w molsce R kolejnóch parków
narodowóch i dalszóch OR obiektów
krajoznawczóchK

wa
T x NMM
wótrwałość

joże ją uzóskać turóstaI któró posiada dużą
złotą hlT i przez T lat Eniekoniecznie
kolejnóchF zgromadził minimum NMM pktK
w każdóm rokuK

4K tókaz obiektów krajoznawczóch zawiera załącznik nr OK
RK tókaz parków narodowóch zawiera załącznik nr PK
SK tókaz obiektów krajoznawczóch i parków narodowóch ulega poszerzeniu z dniem
ustanowienia przez właściwó organ kolejnóch pomników historiiI parków narodowóch
oraz wpisania nowóch obiektów na iistę Światowego aziedzictwa hulturowego i
mrzórodniczego iudzkości rkbpClK
IIIK wasadó punktacji
§U
NK wa udział w wócieczkachI obozachI rajdach itpK imprezach kolarskich przóznaje się
określoną niżej liczbę punktówI które oprócz innóch króteriów Ewómienionóch w tabeliF
stanowią podstawę do przóznania hlTK
OK munktacja podstawowaW
aK za każdó dzień jazdó rowerem podczas wędrówek jednodniowóch – NM pktK
bK za każdó dzień wędrówek wielodniowóch Eminimum NIR dniaF – NR pktK
PK munktacja dodatkowaW
aK za minimum trzódniowó udział w centralnej imprezie turóstóki kolarskiej
Eogólnopolski zlot przodowników turóstóki kolarskiej oraz centralnó zlot turóstów
kolarzóF – zróczałtowana premia – PM pktK
bK za zwiedzanie miejscowościI muzeówI zabótków architekturó i pomników przórodó –
po złożeniu zespołowi werófikacójnemu ustnegoI pisemnego bądź elektronicznego

opisu zwiedzanóch obiektów – premia w wósokości R J OMB limitu punktów
wómaganóch na zdobówanó stopień hlTK
§V
NK Długość odcinkaI któró należó przejechać na rowerze w ciągu jednego dnia wónosi
minimum NR kilometrówK
OK Trasó wócieczek indówidualnóch nie mogą bóć powtarzane na danó stopień odznakiX
zapis ten nie dotóczó wócieczek odbówanóch w ramach imprez turóstócznóch ErajdóI
zlotóI obozó wędrowneF pod warunkiem potwierdzenia powtarzanej trasó pieczątką
rajdowąK
PK Trasa wócieczki nie jest uznana za powtórzonąI jeżeli przónajmniej NRJkilometrowó jej
odcinek przebiega inną drogą niż wcześniejsze przejazdó odnotowane w „hsiążeczce
wócieczek kolarskich”K
4K mrzó zaliczaniu parków narodowóch i obiektów krajoznawczóch należó dokonać wpisu w
„hsiążeczce wócieczek kolarskich”I wókorzóstując całą rubrókę na potwierdzenie
zwiedzanego obiektuI bez naliczania punktówK ao uznania ważności potwierdzenia
wómaganó jest odcisk pieczątki z nazwą miejscowości bądź stempel z nazwą obiektuK
rdokumentowanie zwiedzania może bóć dokonane także przez zamieszczenie zdjęcia
zainteresowanej osobó na tle zwiedzanego obiektuK
RK wwiedzanie parków narodowóch w molsce oraz obiektów krajoznawczóch jest zaliczane
na hlT także w czasie wócieczek innóch niż roweroweK
SK moczónając od stopnia małego srebrnego dopuszcza się zaliczanie punktów na
wócieczkach zagranicznóchI przó czóm na stopnie małó srebrnó i małó złotó ilość
uznanóch punktów nie może przekroczóć PMB wómaganej punktacjiX na duże stopnie
ilość punktów zdobówanóch na wócieczkach zagranicznóch nie jest limitowanaK
TK t przópadku uzóskania większej ilości punktów od wómaganejI nadwóżka jest
uwzględniana przó przóznawaniu odznaki wóższego stopniaK
UK dromadzenie punktów na hlT za wótrwałość można rozpocząć w roku zdobócia hlT w
stopniu dużóm złotómK
§ NM
NK pzóbkość jazdó powinna bóć dostosowana do warunkówI w jakich wócieczka się
odbówaI sprzętu kolarskiego oraz kondócji turóstówK mrzede wszóstkim należó mieć na
uwadze bezpieczeństwoI cel krajoznawczóI zadowolenie z jazdóI dobre samopoczucie
fizóczne i psóchiczneK
OK wdobówanie odznaki odbówa się na własną odpowiedzialnośćK mTTh nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkodóI któróch może doznać uczestnikI jak również
za szkodó wórządzone przez uczestnika osobom trzecimK
IsK hsiążeczka wócieczek kolarskich i trób przóznawania hlT
§ NN
NK Turósta ubiegającó się o hlT powinien prowadzić rejestr wócieczek w „hsiążeczce
wócieczek kolarskich” według wzoru ustalonego przez homisję Turóstóki holarskiej
warządu dłównego mTTh – załącznik nr 4K
OK hażdó odcinek dziennó wómaga potwierdzenia zgodnie z § NOI w sposób nie budzącó
wątpliwości co do kierunku i czasu jazdóK

§ NO
motwierdzeń przejazdu mogą dokonówaćW
NK mrzodownicó turóstóki kolarskiej potwierdzającó przejazdó Epodpis oraz numer
legitómacji przodownika bądź odcisk pieczątki przodownika turóstóki kolarskiej z
numerem legitómacjiFI w któróch osobiście uczestniczóliI jak również teI w któróch nie
brali udziałuI jeśli nie mają wątpliwościI że zapis jest zgodnó z rzeczówistościąK
mrzodownik może także potwierdzać własne przejazdó tras wócieczkowóchK
OK fnstótucje państwoweI spółdzielczeI samorządoweI kościelne lub społeczneI urzędó
pocztoweI placówki handlowe itpK ao uznania ważności potwierdzenia wómaganó jest
odcisk pieczątki instótucji z nazwą miejscowościK
PK ka imprezach szkolnóch dopuszcza się potwierdzenie uczestnictwa podpisem
wóchowawcó i pieczątką szkołó organizującej imprezęK
4K motwierdzeniem może bóć także zdjęcie turóstó na tle tablicó z nazwą miejscowości lub
kronika w formie elektronicznejK
§ NP
rprawnienia do werófikacji i przóznawania hlT posiadająW
aK regionalne EwojewódzkieF radó turóstóki kolarskiejI oddziałowe komisje turóstóki
kolarskiej oraz klubó mające uprawnienia oddziałowóch komisji turóstóki kolarskiej – w
stopniach małóm brązowómI małóm srebrnóm i małóm złotómX
bK regionalne EwojewódzkieF radó turóstóki kolarskiej oraz upoważnione przez homisję
Turóstóki holarskiej warządu dłównego mTTh oddziałowe komisje lub klubó turóstóki
kolarskiej w województwachI w któróch nie ma regionalnóch rad – w stopniach dużóm
brązowóm i dużóm srebrnómK
cK homisja Turóstóki holarskiej warządu dłównego mTTh poprzez centralnó referat
werófikacójnó i jego filie – w stopniach dużóm złotóm i za wótrwałośćK
§ N4
NK rbiegającó się o hlTI po spełnieniu wómogów określonóch niniejszóm regulaminemI
powinien przekazać „hsiążeczkę wócieczek kolarskich” do referatu werófikacójnego
dowolnej komisji lub klubu turóstóki kolarskiej mTThK
OK mrzekazując „hsiążeczkę wócieczek kolarskich” do werófikacji na stopnie duże
zainteresowanó zobowiązanó jest dołączóć wókaz zwiedzonóch obiektów
krajoznawczóch i parków narodowóch ze wskazaniem w nim miejsca potwierdzenia
każdego obiektu Enumer „hsiążeczki wócieczek kolarskich” i strona z potwierdzeniem
zwiedzenia obiektuFK
PK terófikacja powinna nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od dató przekazania
książeczkiK
§ NR
fnterpretacja regulaminu należó do homisji Turóstóki holarskiej warządu dłównego mTThK
§ NS

NK mrzó werófikacji drogą korespondencójną należó dołączóć znaczki pocztowe o wartości
opłató pocztowej jak przó nadaniuK
OK Tekst jednolitó regulaminu zatwierdzonó został na wniosek homisji Turóstóki holarskiej
przez warząd dłównó mTTh w dniu OU kwietnia OMNO rK uchwałą nr POSLusffLOMNOK
PK Tracą moc wszóstkie poprzednie wersje regulaminu hlTK

ptopień

jałó

aużó

wa wótrwałość

Załącznik nr 1 do oegulaminu KlT
tzór holarskiej ldznaki Turóstócznej
Brązowó
prebrnó
Złotó

Załącznik nr O do oegulaminu KlT
lbiektó krajoznawcze obowiązujące zdobówającóch duże stopnie hlT
NK
OK
PK
4K

Arkadia kK Łowicza – park romantócznó z budowlami
Augustowski hanał – zbudowanó w latach NUO4JNUPV zabótek sztuki inżónierskiej
Baranów pandomierski – zamek
Binarowa gmK Biecz – późnogotócki drewnianó kościół parafialnó pwK śwK jichała
Archanioła
RK Biskupin – rezerwat archeologicznó
SK Blizne gmK gasienica oosielna – późnogotócki drewnianó kościół parafialnó
TK Bochnia – kopalnia soli
UK Brzeg – zamek miastów śląskich
VK Boguszóce kK oawó jazowieckiej – drewnianóI późnogotócki kościół
pwK śwK ptanisławaI wzniesionó w NRRU rK
NMK Bohoniki EgmK pokółkaF – meczet i mizar EcmentarzF
NNK Chełm – popijarski kościół parafialnó
NOK Chełmno nad tisłą – średniowiecznó układ przestrzennó z murami obronnómi i NT
basztami
NPK Częstochowa – zespół klasztornó paulinów na gasnej dórze
N4K Dębno modhalańskie – kościół pwK śwK jichała Archanioła
NRK auszniki wdrój – młón papierniczó
NSK blbląski hanał
NTK crombork – zespół zabudowań tzgórza hopernika
NUK ddańsk – hościół jariacki
NVK ddańsk – zabudowa dłównego jiasta
OMK ddańsk – ratusz dłównego jiasta
ONK ddańsk – zespół tielkiej wbrojowni
OOK ddańsk – zespół Twierdzó tisłoujście
OPK ddańsk – pole bitwó na testerplatte
O4K dniezno – gotócki kościół archikatedralnó tniebowzięcia kjm z pozostałościami
budowli romańskiej
ORK dostóńJdłogówko – zespół klasztornó hongregacji lratorium śwK cilipa keri
OSK dóra Świętej Annó – komponowanó krajobraz kulturowoJprzórodniczó
OTK drunwald – pole bitwó
OUK eaczów nK tisłokiem – drewnianó kościół późnogotócki
OVK eenróków nK lławą – pocósterski zespół klasztornó
PMK garosław nK panem – zabótkowó układ urbanistócznó
PNK gawor nK kósą pzaloną – barokowóI ewangelicki kościół mokojuI drewnianóI konstrukcji
szkieletowej
POK halwaria webrzódowska – zespół kulturowoJkrajobrazowó klasztoru i parku
pielgrzómkowego
PPK hamień momorski – zespół katedralnó
P4K hatowice – gmach tojewództwa i pejmu Śląskiego
PRK hatowice – osiedle robotnicze kikiszowiec
PSK hazimierz aolnó nK tisłą – staromiejski zespół architektonicznó
PTK hielce – pałac biskupów krakowskich Eobecnie oddział juzeum karodowegoF
PUK hotlina geleniogórska – pałace i parki krajobrazowe hotlinó geleniogórskiej
PVK hozłówka – zespół pałacowoJparkowó
4MK hórnik – zespół zamkowoJparkowó wraz z kościołem parafialnóm – nekropolią
właścicieli

4NK hraków – zabudowa tzgórza tawelskiego
4OK hraków – zabudowa Śródmieścia
4PK hraków – hościół jariacki
44K hraków – pukiennice
4RK hraków – kościół śwK Annó przó ulK śwK Annó
4SK hraków – pozostałości obwarowań miejskich
4TK hraków – zespół klasztornó jezuitów z kościołem pwK śwK miotra i mawła przó
ulK drodzkiej
4UK hraków – Collegium jaius Eobecnie juzeum rniwersótetu gagiellońskiegoF
4VK hraków – zespól klasztornó augustianów Ekościół śwK hatarzónó przó
ulK AugustiańskiejF
RMK hraków – zespół klasztornó na Bielanach Ekobietó wpuszczane są tólko
w NO wóznaczonóch dni rokuW T ffI OR fffI w tielkanocI wielone ŚwiątkiI Boże CiałoI NV
sf i w niedzielę po śwK oomualdzieI NR sfffI U fuI U uff oraz w pierwszó dzień Bożego
karodzeniaX furta z pieczątką otwarta w godzK VJNN oraz NRJNTF
RNK hrasiczón kK mrzemóśla – zamek hrasickich
ROK hruszónianó EgmK hrónkiF – meczet i mizar EcmentarzF
RPK hrzemionki lpatowskie kK lstrowca Świętokrzóskiego – rezerwat archeologicznó
R4K hrzeszów w pudetach – zespół opactwa cóstersów
RRK Ląd nK tartą – zespół dawnego opactwa cóstersów
RSK iegnickie mole – zespół klasztornó benedóktónów
RTK ieżajsk – klasztor bernardónów
RUK iidzbark tarmiński – zespół zamkowó
RVK iipnica jurowana kK Bochni – późnogotócki drewnianó kościół cmentarnó pwK śwK
ieonarda
SMK iubiąż nK ldrą – zespół opactwa cóstersów
SNK iubiń powK hościan – zespół opactwa benedóktónów
SOK iublin – kaplica pwK śwK Trójcó na zamku
SPK Łańcut – zespół zamkowoJparkowó
S4K Łęknica nK kósą Łużócką – mark jużakowski
SRK Łowicz – bazólika katedralna pwK tniebowzięcia kjm Edawna holegiata mrómasowskaF
SSK jalbork – zamek krzóżacki
STK jaurzóce kK Łowicza – zbudowanó w NVOT rK na rzece płudwi pierwszó w świecie
spawanó most drogowó
SUK kieborów kK Łowicza – zespół pałacowó
SVK kósa – zespół kościoła farnego pwK ŚwK gakuba ptarszego Apostoła i śwK Agnieszki
aziewicó i jęczennicó
TMK lstrów iednicki – ruinó palatium Ezamku książęcego z u wKF
TNK Oświęcim – AuschwitzJBirkenau niemiecki nazistowski obóz koncentracójnó i zagładó
TOK maczków – średniowiecznó układ urbanistócznó
TPK moznań – Elstrów TumskiF kościół katedralnó pwK śwK miotra i mawła z pozostałościami
kamiennej bazóliki przedromańskiej
T4K moznań – oatusz ptaromiejski Eobecnie juzeum eistorii mK moznaniaF
TRK moznań – pojezuicki kościół farnó śwK ptanisława przó ulK dołębiej
TSK mrzemóśl – zespół urbanistócznó w obrębie dawnóch murów miejskich
TTK mszczóna – pałac Edawnó zamek gotóckiX obecnie juzeum tnętrzF
TUK oacławice – teren historócznej Bitwó oacławickiej
TVK oadzóń Chełmiński – zamek krzóżacki
UMK pandomierz – zabudowa ptarego jiasta
UNK pandomierz – kościół pwK śwK gakuba z klasztorem dominikanów

UOK Sękowa kK dorlic – późnogotócki drewnianó kościół parafialnó
UPK prebrna dóra – twierdza srebrnogórska
U4K ptargard pzczeciński – kościół pwK kjm hrólowej Świata
URK ptargard pzczeciński – średniowieczne muró obronne miasta
USK ptrzegom – kościół pwK śwK śwK Apostołów miotra i mawła
UTK ptrzelno kK Inowrocławia – zespół klasztornó norbertanek
UUK pulejów modklasztorze – zespół opactwa cóstersów
UVK Świdnica – barokowóI ewangelicki kościół mokojuI konstrukcji szkieletowej
VMK Tarnowskie dóró – pztolnia Czarnego mstrąga
VNK Tarnowskie dóró – podziemia zabótkowej kopalni rud srebronośnóch
VOK Toruń – zabudowa ptarego i kowego jiasta
VPK Toruń – oatusz ptaromiejski
V4K Toruń – kamienica pod dwiazdą Eobecnie juzeum lkręgoweF
VRK Toruń – bazólika pwK śwK gana Chrzciciela i śwK gana bwangelistó
VSK Toruń – kościół pwK śwK gakuba
VTK Toruń – kościół pwK kjm
VUK Trzebnica – zespół klasztornó cóstersek
VVK rjazd kK lpatowa – zamek hrzóżtopór
NMMK tarszawa – ptare jiasto
NMNK tarszawa – zespół pałacowoJparkowó Łazienki
NMOK tarszawa – zespół pałacowoJparkowó tilanów
NMPK tarszawa – zespół stacji filtrów tilliama iindleóa
NM4K Wąchock – zespół opactwa cóstersów
NMRK tiśnicz kowó – późnogotócki zespół zamkowó Eobecnie muzeumF
NMSK tieliczka – kopalnia soli
NMTK trocław – katedra pwK śwK gana Chrzciciela
NMUK trocław – oatusz ptaromiejski
NMVK trocław – eala ptulecia Eeala iudowaF
NNMK trocław – zespół zabudowó lstrowa Tumskiego i tóspó miaskowej
NNNK wamość – zespół zabudowó miasta w granicach dawnej twierdzó
NNOK wamość – usfJwiecznó zespół kolegiacki
NNPK Żagań – poaugustiański zespół klasztornó
NN4K Żagań – zespół pałacowó
NNRK Żórardów – ufuJwieczna lsada cabróczna
tókaz uzupełniono R uff OMNO rK na mocó paragrafu T pkt S oegulaminu hlT z dnia OU fs
OMNO rK o obiektó uznane w OMNO rK przez mrezódenta om za pomniki historii xkotz

Załącznik nr 3 do oegulaminu KlT
marki narodowe w molsce
NK Babiogórski mk
OK Białowieski mk
PK Biebrzański mk
4K Bieszczadzki mk
RK mk Boró Tucholskie
SK arawieński mk
TK dorczański mk
UK mk dór ptołowóch
VK hampinoski mk
NMK harkonoski mk
NNK jagurski mk
NOK karwiański mk
NPK ljcowski mk
N4K mieniński mk
NRK moleski mk
NSK ooztoczański mk
NTK Słowiński mk
NUK Świętokrzóski mk
NVK Tatrzański mk
OMK mk rjście tartó
ONK tielkopolski mk
OOK tigierski mk
OPK toliński mk

Załącznik nr 4 do oegulaminu KlT
tzór „hsiążeczki wócieczek kolarskich”
NK „hsiążeczka wócieczek kolarskich” w części adresowej
aK zawiera napisW molskie Towarzóstwo TuróstócznoJhrajoznawczeI warząd dłównóI
homisja Turóstóki holarskiej oraz nazwęW „hsiążeczka wócieczek kolarskich” nr …I
nadto imię i nazwisko turóstóI adres zamieszkaniaI datę urodzenia i podpis
właścicielaX
bK może zawierać adnotacje o przónależności do mTThI numerze legitómacji
członkowskiejK
OK tskazane jestI bó w hsiążeczce znajdował się oegulamin hlT wraz z załącznikamiK
PK t części przeznaczonej do rejestrowania odbówanóch wócieczek i zwiedzanóch
obiektów krajoznawczóch oraz parków narodowóch znajdują sięW
aK rubróka na dokonanie zapisów obrazującóch trasę wócieczki rowerowejI jej długości
w kmI dacie i punktacjiX
bK obok – miejsce na odciski pieczątekK
4K hsiążeczkę zamókają „Adnotacje o przóznaniu hlT” zawierające miejsce na wpisanie
nazwó referatu werófikacójnegoI nr werófikacójnego i stopnia przóznanej odznakiI
oznaczenie czasokresu wócieczek odbótóch na danó stopień hlTI informacja o ilości
zdobótóch punktów i wósokości przóznanej premii oraz zapis o ewentualnej nadwóżce
punktów na kolejnó stopień hlTK

