Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej
Klub Turystyki Górskiej PTTK w Rzeszowie
Oddział PTTK w Rzeszowie

REGULAMIN
XXXIX OGÓLNOPOLSKIEGO
ZLOTU KLUBÓW GÓRSKICH PTTK
„PSTRĄGOWA 2019”

23 – 26 maja 2019 r.
ORGANIZATOR ZLOTU:
Klub Turystyki Górskiej PTTK Rzeszów

Współorganizator Zlotu:
Podkomisja Klubów Górskich KTG ZG PTTK
http://ktg.pttk.pl

Oddział PTTK w Rzeszowie
http://www.pttk.rzeszow.pl/

KOMITET ORGANIZACYJNY ZLOTU
Komandor: Daniel Loegler

- daniel.loegler@gmail.com

Z-ca komandora: Łukasz Kuczmarz - lukasz.kuczmarz@gmail.com

tel. 609 094 720
tel. 506 974 840

Biuro Zlotu: Agnieszka Wałach
Obsługa: Agnieszka Kozyra, Agata Lidwin, Piotr Pyrcz, Tomasz Kaplita, Marek
Hallada, Michał Organ, Wiesław Osiadły, Mirosław Moczarski
TRW GOT PTTK: Stanisław Polański

ADRES BIURA ORGANIZATORA:
PTTK Oddział im. Mieczysława Rachwała
35-064 Rzeszów, ul. Jana Matejki 2
tel.(0-17)85-367-55, e-mail: lukasz@pttk.rzeszow.pl
Na powyższy adres należy kierować wszelką korespondencję z dopiskiem:
„XXXIX OGÓLNOPOLSKI ZLOT KLUBÓW GÓRSKICH PTTK”
I. CEL ZLOTU.
 poznanie historii, walorów turystycznych i krajoznawczych Pogórzy i ziemi rzeszowskiej;
 promocja województwa podkarpackiego i jego walorów historycznych i turystycznokrajoznawczych;
 popularyzacja turystyki górskiej;
 prezentacja dorobku klubów górskich PTTK uczestniczących w Zlocie;
 wymiana wiedzy i doświadczeń miłośników turystyki górskiej;
 integracja aktywu górskiego.
II. LOKALIZACJA I CZAS TRWANIA ZLOTU.
Zlot odbędzie się w dniach 23 – 26 maja 2019, zakwaterowanie w Siedlisku Janczar - Pstrągowa 815. Dojazd
uczestników we własnym zakresie.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA.
1. W Zlocie mogą brać udział drużyny złożone z członków i sympatyków klubów górskich PTTK, które nadeślą
zgłoszenie udziału do Biura Organizatora Zlotu (KARTA ZGŁOSZENIA w załączeniu) i dokonają wpłaty
wpisowego w ustalonym terminie.
2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Zlocie pod opieką osób dorosłych. Za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
IV. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I WPISOWE.
1. Zgłoszenia uczestnictwa należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie od 1 marca 2019 r. do 20 kwietnia
2019 r. na adres Biura Organizatora Zlotu pocztą elektroniczną lub listownie.
2. O przyjęciu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń. W związku z ograniczoną liczbą miejsc noclegowych, jaką
dysponują organizatorzy, proponujemy ograniczenie ilości osób w drużynie do pięciu. W przypadku
zapotrzebowania na większą ilość osób należy to koniecznie uzgodnić z organizatorem.
3. Koszt udziału w Zlocie wynosi

330 zł. od osoby. Limit uczestników: 70 osób.

4. Wpłaty pełnej kwoty należy dokonać na konto bankowe nr:

90 1240 2614 1111 0000 3958 8742
z dopiskiem „XXXIX OGÓLNOPOLSKI ZLOT KLUBÓW GÓRSKICH PTTK”

5. Potwierdzenie wpłaty wpisowego (kopię lub skan) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20
kwietnia 2019 r. na adres Biura Organizatora listownie lub pocztą elektroniczną.
6. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika na Zlot wniesione opłaty nie będą zwracane.

V. RAMOWY PRZEBIEG ZLOTU.
1 Dzień: 23 maja 2019 (czwartek)
14:00 - 17:30 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników Zlotu w Siedlisku Janczar w Pstrągowej
18:00 - obiadokolacja
19:15 - oficjalne otwarcie Zlotu, omówienie działalności Podkomisji Klubów Górskich, prezentacja Klubu
Górskiego PTTK w Rzeszowie i jego dorobku, prezentacje Klubów Górskich uczestniczących w Zlocie
(max czas wystąpienia 15 min.), wystąpienia zaproszonych gości i przedstawicieli KTG ZG PTTK
21.00 - zajęcia integracyjne
2 Dzień: 24 maja 2019 (piątek)
8:00 - śniadanie
8:45 - wyjazd na trasy zlotowe:
trasa 1: Wielopole Skrzyńskie (muzeum Tadeusza Kantora) - Mała (figura Chrystusa) – Brzeziny
(zwiedzanie kościoła) – przejście piesze ok. 3, 5 godz. przez Bardo (534) oraz Chełm (528) Stępina (schron z II wojny światowej)
trasa 2: Węglówka (zwiedzanie cerkwi, dąb „Poganin”) – przejście piesze ok. 3,5 godz. przez Suchą Górę
(585) oraz rezerwat „Prządki” – Wojkówka (zwiedzanie browaru)
19:00 –biesiada turystyczna (ciepłe i zimne posiłki)
3 Dzień: 25 maja 2019 (sobota)
8:00 - śniadanie
8.15 - wyjazd na trasy zlotowe:
trasa 1: Wielopole Skrzyńskie (muzeum Tadeusza Kantora) - Mała (figura Chrystusa) – Brzeziny
(zwiedzanie kościoła) – przejście piesze ok. 3, 5 godz. przez Bardo (534) oraz Chełm (528) Stępina (schron z II wojny światowej)
trasa 2: Węglówka ( zwiedzanie cerkwi, dąb „Poganin”) – przejście piesze ok. 3,5 godz. przez Suchą Górę
(585) oraz rezerwat „Prządki” – Wojkówka (zwiedzanie browaru)
UWAGA: Trasy zlotowe zostały przygotowane przemiennie, aby wszyscy uczestnicy Zlotu mogli skorzystać z
pełnej oferty turystycznej.
18:00 - obiadokolacja
19:15 - prelekcje tematyczne zaproszonych gości, wymiana doświadczeń
4 Dzień: 26 maja 2019 (niedziela)
7:00 - możliwość udziału we mszy św.
8:00 - śniadanie
9:00 - wspólne zdjęcie uczestników Zlotu , oficjalne zakończenie Zlotu i pożegnanie uczestników
10.15 - przejazd do Rzeszowa – rozpoczęcie zwiedzania o godz. 11.00 z parkingu na Podpromiu (spacer z
przewodnikiem ok. 2 godz.)

VI. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW.











3 noclegi
3 śniadania
2 obiadokolacje, biesiada turystyczna
ubezpieczenie z tytułu przynależności do PTTK
odznaka zlotowa
koszulka zlotowa
odcisk pieczęci okolicznościowej
materiały krajoznawcze
opieka przodowników i przewodników na trasach zlotowych
dojazd i powrót z tras objętych regulaminem

VII. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW.
 Uczestnicy z opłaconymi aktualnie składkami PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków na zasadach obowiązujących członków PTTK.
 Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do przestrzegania:
 zasad poruszania się w parkach krajobrazowych i rezerwatach
 zasad obowiązujących w obiektach noclegowych PTTK
 zasad wzajemnej koleżeńskości, partnerstwa i tolerancji
 wskazówek i zaleceń organizatorów.
3. Uczestnictwo i przejście proponowanych tras nie jest obowiązkowe. Każda grupa biorąca udział w Zlocie
może indywidualnie opracować i realizować własne trasy w zależności od doświadczenia i możliwości (na
własną odpowiedzialność), pod warunkiem zgłoszenia decyzji organizatorowi Zlotu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Koszty dojazdów środkami komunikacji publicznej lub prywatnej ponoszą uczestnicy Zlotu we własnym
zakresie.
2. Kwota wpisowego nie obejmuje: kosztów parkowania samochodów na płatnych parkingach oraz
dodatkowego wyżywienia i napojów w trakcie tras zlotowych.
3. W razie przybycia na Zlot osób bez zgłoszenia i wpłaty w ustalonym terminie oraz spoza listy klubów
afiliowanych przez Podkomisję Klubów Górskich KTG ZG PTTK, organizator Zlotu zastrzega sobie prawo
nieprzyjęcia ich na Zlot.
4. Kierownictwo Zlotu nie ponosi wobec uczestników Zlotu i osób trzecich odpowiedzialności za następstwa
nieszczęśliwych wypadków i szkód powstałych w czasie Zlotu.
5. Uczestnicy Zlotu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad turystyki, przepisów o
ochronie przyrody.
6. Uczestnicy mają możliwość potwierdzania przebytych tras i weryfikacji GOT.
7. Dane osobowe uczestników Zlotu nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż związanych z
organizacją Zlotu.
Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu Zlotu należy do Komitetu
Organizacyjnego.

ZAPRASZAMY NA POGÓRZA
Z turystycznym pozdrowieniem
Komitet organizacyjny
XXXIX Ogólnopolskiego Zlotu Klubów Górskich PTTK

