REGULAMIN
ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK
„SZLAKIEM PIRAMID W POLSCE”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem odznaki jest propagowanie wiedzy o piramidach w Polsce.
2. Odznaka jest 3 stopniowa, posiada stopień brązowy, srebrny i złoty.
II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI
1. Warunkiem zdobycia odznak jest zwiedzenie na odznakę:
• w stopniu brązowym – 3 piramidy,
• w stopniu srebrnym – 8 piramid,
• w stopniu złotym – 13 piramid.
Zapisy treści powyższych poprawek obowiązują od dnia 01.01.2009 r. Osoby,
które zwiedzają piramidy wg zapisów starego regulaminu, zobowiązane są do
31.12.2009 r. zakończyć zdobywanie tej odznaki.
2. Piramida raz zwiedzona nie może być powtarzana na inny stopień odznaki.
3. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.
4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
5. Miejscowości, w których znajdują się piramidy są wymienione w wykazie
załączonym do regulaminu odznaki.
III. WERYFIKACJA
1. Podstawą weryfikacji odznaki jest „Kronika Odznaki”, prowadzona w dowolny
sposób, według własnego uznania ubiegającego się o odznakę.
2. Na stronie tytułowej „Kroniki Odznaki”, powinno znajdować się: dane osobowe
z adresem zamieszkania i PESELEM.
3. Zwiedzane piramidy należy potwierdzić zdjęciem zwiedzającego na tle piramidy
lub dowolną pieczęcią z pobliskiej miejscowości.
4. „Kroniki Odznak” – weryfikuje i przyznaje odznaki: Oddział Wojskowy PTTK w
Chełmie, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm 6, tel. (0-82) 565-59-67, mobile 0
507 324 323.
5. Zweryfikowane „Kroniki Odznak” oraz odznaki zostaną przesłane na adres
zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Szlakiem Piramid w
Polsce”, Ustanowił Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i wprowadził
go w życie Uchwałą nr 5/2007 z dnia 18.10.2007 r.
2. Interpretacja regulaminu odznaki należy do Oddziału Wojskowego PTTK w
Chełmie.
3. Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 30.10.2007 r.

WYKAZ PIRAMID W POLSCE
1. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI – woj. kujawsko-pomorskie, piramida Władysława
hrabiego Trojanowskiego.
2. BOLESŁAWIEC – woj. dolnośląskie, ul. Masarska 15.
3. BRODNICA – woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki, piramida dr Leopolda
Fryderyka Dittmera.
4. BURDZE – woj. podkarpackie, pow. stalowowolski, gm. Bojanów.
5. GORZÓW WIELKOPOLSKI – ul. Husarska 2, Hotel „Huzar”.
6. GRUDZIĄDZ – ul. Warszawska 36.
7. JANKOWICE – woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Lesko.
8. KARCZEW – woj. mazowieckie, pow. otwocki, gm. Karczew.
9. KĄTY WROCŁAWSKIE (okolice) – woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Kąty
Wrocławskie.
10. KOLONIA GÓRKI – woj. mazowieckie, pow. garwoliński, gm. Garwolin.
11. KRAKÓW – cm. Rakowicki – grób Duszyńskich.
12. KRAKÓW – cm. Rakowicki – grób rodziny Strzemińskich.
13. KRYNICA – woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Krasnystaw, piramida
podkomorzego Chełmskiego.
14. LIPA – woj. dolnośląskie, pow. jaworski, gm. Bolków.
15. ŁAZISKA – woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki, piramida rotmistrza Franciszka
Jerzego Łakińskiego.
16. MARIEW – woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Stare Babice.
17. MIĘDZYBRODZIE – woj. podkarpackie, pow. sanocki, piramida rodu Kulczyckich.
18. PUŃSK – woj. podlaskie, pow. sejneński, gm. Puńsk, (obok domu Józefa
Popławskiego).
19. RAPA – woj. warmińsko-mazurskie, pow. giżycki, gm. Banie Mazurskie, piramida
rodu von Farenheid.
20. ROŻNÓW – woj. opolskie, pow. kluczborski, gm. Wołczyn, piramida rodu
Gustawa von Eben.
21. SANOK – woj. podkarpackie, piramida Adama Dembickiego von Wrocień.
22. SZCZEPANÓW – woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko (cmentarz).
23. TYCHY – woj. śląskie, pow. Tychy, Hotel Piramida.
24. USTRONIE – woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Kłodzko (Hotel).
25. USTRONIE-ZAWODZIE – woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Kłodzko (Dom
Rosomak).
26. WARSZAWA – ul. Dźwigowa, na Woli (Centrum Finansowe).
27. WROCŁAW – ogródek domowy na Zaciszu, śp. dr J. Baczewskiego.
28. ZAGÓRZANY – woj. małopolskie, pow. gorlicki, piramida rodu Skrzyńskich.
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