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Podmínky pro získání turistického a vyhlídkového odznaku 

„Stezkou Leona Piątkowského Kolem Bolesławce" 

 

I. Obecná ustanovení 

 

1. Odznak „Stezkou Leona Piątkowského Kolem Bolesławce" je regionální turistický a vyhlídkový 

odznak, zřízený Městským úřadem v Bolesławci za účelem popularizace vyhlídkových, historických, 

přírodních a turistických hodnot Bolesławce, jednoho z nejkrásnějších měst na polsko-českém pomezí a 

jeho okolí. 

2. Účelem odznaku je: 

- povzbudit turisty, a zejména obyvatele polsko-českého pohraničí, aby poznali krásy a turistické hodnoty 

města Bolesławiec, 

-  popularizace turistiky a aktivního poznávání regionu 

- usnadnění plánování výletů po Bolesławci a jeho okolí, a to jak individuálních, tak organizovaných. 

3. Odznak je zřízen v rámci projektu „Poznej Bolesławec a okolí“. 

Euroregionální pěší a cyklistická túra po stezkách Leona Piątkowského " 

    realizovaného Městem Bolesławiec a TJ Stadion Nový Bor. 

4. Vzhledem ke spolufinancování projektu z fondů Evropské unie v rámci 

Evropského fondu pro regionální rozvoj a prostředkům ze státního rozpočtu poskytnutým 

prostřednictvím Euroregionu Nysa, je prvních 250 Kronik odznaku, jakož i odznak sám 

turistům poskytnut zdarma. 

 

II. Podmínky pro získání odznaku 

 

1. Odznak může získat každý turista, nezletilí jej však mohou získat pouze pod dohledem dospělé osoby. 

2. Odznak lze získat po celý rok na pěších a cyklistických túrách. 

3. Získání odznaku může začít v kterémkoli bodě stezky a pokračovat v libovolném směru, který si 

zvolíte, s výhradou potvrzení na kontrolních bodech. Seznam kontrolních bodů je uveden v příloze č. 1 

podmínek. 

4. Projití stezky si lze rozdělit na libovolný počet výletů (etap), za předpokladu návštěvy všech 

kontrolních bodů. 

5. Doba pro získání Odznaku není omezena. 

6. Odznak lze získat souběžně s jinými turistickými odznaky 

při individuálních i skupinových výletech. 

7. Odznak má jeden stupeň. 

8. Odznak může být udělen jako čestný odznak, bez ohledu na pravidla, osobám zvláště zasloužilým o 

turistiku a poznávání Bolesławce. 

 

III. Ověření a udělení odznaku 

 

1. Podkladem pro ověření Odznaku je individuálně vedená kronika, která musí obsahovat základní osobní 

údaje příjemce odznaku, datum cesty a potvrzení o návštěvě kontrolního stanoviště (nepovinné: fotografie 

žadatele na pozadí objektu, certifikace razítkem zařízení/místa nebo razítkem a podpisem pracovníka 

programu Klubu polských turistů - vedoucího, instruktora, průvodce, v případě absence potvrzení lze 

přiložit podrobný popis objektu - kontrolní bod) . 

2. Kroniky odznaku do vyčerpání volného oběhu (250 ks) lze získat na turistických informačních místech: 

- Turistické informační centrum v Bolesławci, Rynek 19/21 
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- Turistické a kulturní informační centrum v Bolesławci, pl. J. Piłsudzkiego 1c 

     a v sídle TJ Stadion Nový Bor, Smetanova, 473 01 Nový Bor, Česká republika, 

     a také v Termy Solankowe Bolesławiec, ul. Zgorzelecká 52 

3. Po ukončení volného oběhu odznaku budou odznaky za poplatek k dispozici na místě 

- Turistické informační centrum v Bolesławci, Rynek 19/21 

4. Dále je povoleno vést dokumentaci ve formě vlastní kroniky,  

s tím, že musí obsahovat údaje uvedené v bodě 1 a ze záznamů musí 

musí být zřejmé, že žadatel o odznak osobně navštívil všechna místa 

     kontrolní body a splnil tak podmínky pro jeho získání. 

5. Kroniku po jejím vyplnění (splnění požadavků) odevzdejte nebo zašlete 

na adresu Turistického informačního centra Bolesławiec, Rynek 19/21, 59-700 Bolesławiec. 

6. Kronika bude ověřena a odznak „Stezkou Leona Piątkowského Kolem Bolesławce"  udělen 

Verifikačním týmem působícím v Muzeu keramiky v Bolesławci. 

7. Převzetí ověřené kroniky je možné po předchozí domluvě s PIT i osobně v 

Bolesławci, pokud uchazeč přiloží zpáteční obálku se známkou jako u doporučeného dopisu 

(ověření korespondence). 

1. O odznak může požádat turista, který doloží absolvování Turisticko-rekreačně orientační akce 

„Poznáváme Bolesławiec s Leonem Piątkowskim“. 

2. Vzhledem ke spolufinancování projektu z fondů Evropské unie v rámci Evropského fondu pro 

regionální rozvoj a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu jej prvních 250 uchazečů získává 

zdarma. Po vyčerpání volného oběhu bude odznak udělený v souladu s platnými předpisy. Odznak lze 

vyzvednout osobně v PIT Bolesławiec, Rynek 19/21 nebo poštou (poplatky hradí objednavatel) 

 

IV Závěrečná ustanovení 

 

1. Účastníci se podílejí na pořízení odznaku na vlastní náklady, riziko a odpovědnost za případné škody a 

nehody, ke kterým může při získání odznaku dojít, pořadatel nenese. 

2. Odeslání kroniky k ověření se rovná souhlasu se zpracováním osobních údajů nezbytných pro vedení 

evidence výherců odznaku (www.turystycznyboleslawiec.pl) a korespondence. 

3. Vzor odznaku je uveden v příloze č. 2 Pravidel 

4. Výklad těchto předpisů náleží Ověřovacímu týmu. 

5. Podmínky vstupují v platnost dne 24. září 2022. 

 

 

Příloha č. 1 

Seznam kontrolních bodů 

 

1. Kraszowice - silniční most s ocelovou a nýtovanou konstrukcí na řece Bóbr 

2. Suszki - Zřícenina bývalého větrného mlýna holandského typu (na kopci) 

3. Dub letní "Alina" - přírodní památka 

4. Stare Jaroszowice - smírčí kříž s viditelnou rytinou meče 

5. Warta Bolesławiecka - panství 

6. Tomaszów Bolesławiecki - barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého (kostel sv. Jadwigy) 

7. Kraśnik Dolny - kostel nanebevzetí nejsvětějšího spasitele 

8. Dąbrowa Bolesławiecka - základní škola 

9. Dobra - kříž u cesty 

10. Bolesławiec - válečný hřbitov 


