Oddział Kujawski PTTK we Włocławku
- integracyjne imprezy dla osób z różnymi
rodzajami niepełnosprawności
ul. Słowackiego 1 A
87-800 Włocławek
tel. 0-54 232-33-54
pttkwloclawek@o2.pl

Oddział PTTK w Kaliszu
– imprezy z osobami z niedosłyszącymi
ul. Targowa 2
62-800 Kalisz
tel./fax (0-62)
757-24-52, 757-52-69
http://www.pttk.kalisz.pl
info@pttk.kalisz.pl
Oddział „Krakowski” PTTK w Krakowie
- turystyka jeździecka dla niewidomych dzieci
ul. Westerplatte 5,
31-033 Kraków
Tel./fax.(0-12) 422-20-94 po 16,
422-26-76 (9-17),
fax 422-37-23
pttk_krakow@poczta.onet.pl
Hutniczy Oddział PTTK Kraków
– wycieczki i rajdy integracyjne
oś. Stalowe 16/2
31-922 Kraków
tel./fax (0-12) 680-48-20÷22
http://www.pttkhts.hg.pl
pttkhts@pttkhts.hg.pl
Oddział Miejski PTTK w Lublinie
- oprowadzanie wycieczek z
niepełnosprawnymi
Oddział Miejski PTTK
Rynek 8
20-111 Lublin
tel. (0-81) 532-49-42
fax 532-37-58
http://lublin.pttk.pl
pttklublin@wp.pl

Oddział PTTK Wrocław-Śródmieście
- integracyjne spotkania, prelekcje, wykłady,
wycieczki autokarowe i samochodowe, rajdy
piesze, rejsy żeglarskie, obozy nurkowe, zajęcia
na basenach
ul. Nauczycielska 6
53-024 Wrocław
tel. (0-71) 321-96-33
(wt., śr., czw. 12-16)
Oddział PTTK w Żyrardowie
–
imprezy
dla
dzieci
i
niepełnosprawnej intelektualnie
ul. Waryńskiego 46
96-300 Żyrardów
tel./fax (0-46) 855-30-74
kom 0601269357
http://zyrardow.pttk.pl
zyrpttk@free.ngo.pl

młodzieży

osobami
Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych
Zarządu Głównego PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
www.pttk.pl
poczta@pttk.pl
Warszawa, październik 2006

NIEPEŁNOSPRAWNY
TURYSTA

Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze od ponad 30 lat stara się pomóc
osobom niepełnosprawnym w realizacji
krajoznawczych i turystycznych pasji, zaprasza
wszystkich spragnionych na łono przyrody,
na krajoznawcze ścieżki i turystyczne szlaki.
W
tym
okresie
wyszkolono
organizatorów
turystyki,
przodowników
i instruktorów.
Poza
tym
wspólnie
zorganizowano wiele imprez turystycznych
ogólnopolskich i regionalnych. Największym
jednak
osiągnięciem
było
wydanie
„Turystycznego Słownika Języka Migowego”
i „Informatora po Warszawie – dla osób
z dysfunkcją nóg” (1984 r.) spowodowało
to wydawanie
podobnych
informatorów
w innych miastach i przez inne stowarzyszenia.
Jednym z ostatnich przedsięwzięć była
organizowana we wrześniu 2005 roku
Międzynarodowa
Konferencja
NaukowoMetodyczna pod hasłem „Krajoznawstwo
i turystyka osób niepełnosprawnych – bez
granic i barier” we współpracy z PWSZ im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Efektem tej konferencji są wydawnictwa
pokonferencyjne.
Obecnie skupiamy się na społecznej
promocji dorobku wspomnianej konferencji tak,
aby jak najwięcej praktycznych działań i ofert
kierować do niepełnosprawnych krajoznawców
i turystów spod sztandaru PTTK oraz naszych
sympatyków.

ODDZIAŁY PTTK ORGANIZUJĄCE
IMPREZY INTEGRACYJNE
Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI
Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku
- imprezy dla osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności (wyścigi wózkowiczów,
rejsy żeglarskie, spływy kajakowe, imprezy
krajoznawcze na cztery pory roku)
ul. Waryńskiego 30 p. 5 (SP 12)
15-461 Białystok
tel. 085 744-56-50
fax. 744 56 50
www.pttk.bialystok.prv.pl
ro_pttk_bialystok@poczta.onet.pl
Oddział PTTK Bielsko-Biała
- integracyjne imprezy kolarskie, kajakowe,
wędrówki po górach dla niewidomych
ul. Wzgórze 9
43-300 Bielsko Biała
tel. (0-33) 812-24-00
http://bielsko.pttk.pl
poczta@bielsko.pttk.pl
Oddział PTTK Mysłowice
– integracyjne wycieczki autokarowe, rajdy
ul. Armii Krajowej 22
41-400 Mysłowice
tel. (0-32) 222-56-06
Oddział PTTK Kwidzyn
– rajdy integracyjne
ul. Piłsudskiego 21
82-500 Kwidzyn
tel. (0-55) 279-41-67

Oddział PTTK „Morski” w Gdyni
- spływy dla osób niepełnosprawnych
ul. 3 Maja 27
81-364 Gdynia
tel./fax (0-58) 621-75-24, 621-77-51
http://gdynia.pttk.pl
morski@gdynia.pttk.pl
Oddział PTTK w Sosnowcu
- organizacja integracyjnych rajdów dla osób
niepełnosprawnych ruchowo
ul. Dęblińska 3
41-200 Sosnowiec
tel. 032 266 23 61
Oddział PTTK w Radomiu
– integracyjne spływy kajakowe
ul. Traugutta 46/48
26-600 Radom
tel./fax (0-48) 362-25-26, 362-40-26
Oddział PTTK Poznań Nowe Miasto
– imprezy integracyjne z dziećmi i młodzieżą
upośledzonymi umysłowo
Osiedle Bohaterów II Wojny Światowej 29
(Gimnazjum nr 24)
61-387 Poznań
Oddział Żoliborski PTTK w Warszawie
– trasy integracyjne podczas Centralnego Zlotu
Młodzieży „Palmiry”
ul. Kasprowicza 40
01-871 Warszawa
tel./fax (0-22) 663-83-49, 834-54-43
http://ozoliborski.pttk.pl
pttkzoliborz@op.pl

Oddział PTTK „Beskid” Nowy Sącz
– integracyjne wędrówki z osobami
poruszającymi się na wózkach po górach
Rynek 9
33-300 Nowy Sącz
tel./fax (0-18) 443-74-57
http://beskid.pttk.pl
sekretariat@beskid.pttk.pl
Oddział PTTK w Piotrkowie Tryb.
organizacja
turystycznych
integracyjnych dla dzieci i młodzieży
Pl. Czarnieckiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax (0-44) 732-36-63,
647-70-52
biuro@pttkpiotrkow.nonprofit.pl

imprez

Oddział PTTK Rzeszów
– rajdy integracyjne z osobami poruszającymi
się na wózkach po górach
ul. Matejki 2
35-064 Rzeszów
tel./fax (0-17) 852-88-60
853-67-55
http://www.pttk.rz.pl
pttk@rz.pl
Oddział PTTK „Ziemi Wadowickiej”
– rajdy integracyjne w górach dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie
Os. XX Lecia 1 A - Barak
34-100 Wadowice
tel. (0-33) 823-46-27
http://wadowice.pttk.pl
sekretariat@wadowice.pttk.pl

