
R E G U L A M I N   

VIII ZLOTU ODDZIAŁÓW PTTK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

pod patronatem  Prezydenta Miasta Mysłowice 
w  dniu 18 kwietnia 2015 roku 

 
Szanowne Koleżanki i Koledzy! 

 Tradycyjnie – jak co roku – z inicjatywy Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego, 
zorganizowany zostanie Zlot  Oddziałów PTTK  Województwa Śląskiego. Każdego roku inny Oddział PTTK z 
terenu naszego województwa jest organizatorem tego Zlotu. W 2015 roku Zlot organizował będzie PTTK 
Oddział  „Mysłowice” oraz Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.  
 Zlot odbędzie się w dniu 18 kwietnia. W ramach Zlotu zorganizowane zostaną rajdy piesze, rowerowe i 
wycieczka autokarowo – piesza. Od godz. 1330 na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa odbędą się 
występy zespołów folklorystycznych reprezentujących większość regionów Polski.  Poniżej podajemy trasy 
rajdów pieszych i rowerowych oraz  wycieczki autokarowej.  
 

1. Organizatorzy: Rada Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego, PTTK Oddział  
„Mysłowice” w Mysłowicach oraz Centralne Muzeum Po żarnictwa w Mysłowicach. 

2. Termin Zlotu: 18.04.2015 r. 

3. Meta Zlotu: Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach ul. Stadionowa 1 

4. Trasy Zlotu: według Załącznika Nr 1 

5. Zgłoszenia: 
a) uczestniczyć w Zlocie mogą tylko członkowie i sympatycy PTTK zgłoszeni przez Oddziały PTTK 
b) każdy z uczestników powinien być ubezpieczony przez Oddział zgłaszający. 
c) zgłoszenia należy przesyłać na Karcie Zgłoszenia według Załącznika nr 2 
 
6. Ostateczny termin zgłoszeń wraz z wpłatami upływa 27.03.2015 r. 

7. Odpłatność: członkowie PTTK 10,00 zł.; pozostali 15,00 zł. W przypadku wycofania się z udziału 
w Zlocie do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy wniesiona opłata podlega zwrotowi. Jeżeli wycofanie 
nastąpi w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy wniesiona opłata nie podlega 
zwrotowi.  
 
8. Odpłatność można wpłacać na konto Oddziału „Mysłowice” w Mysłowicach  
Bank Ochrony Środowiska S.A. E/Mysłowice 22 1540 1128 2001 7081 3 333 0001  
z dopiskiem wpłata na VIII Zlot Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego lub w biurze Oddziału. 

9. Organizatorzy Zlotu zapewniają uczestnikom; 
 a) obsługę przewodnicką 
 b) metalową odznakę wybitą z okazji Zlotu 
 c) opłaty za zwiedzane miejsca 
d) potwierdzenie punktów do odznaki KOT, OTP, krajoznawczych odznak regionalnych. Stemple Zlotowe i 
okolicznościowe. 
e) ciepły posiłek na mecie rajdu (zupka i kiełbaska z bułką + herbata) 
d) występy zespołów folklorystycznych z większości regionów Polski na mecie Zlotu w godz. 1330-1900 

e) prezentacje atrakcji turystycznych przez wybrane regiony Polski.  
f) niespodzianki organizatorów. 
 
10. Impreza będzie podzielona na dwie części; 
a) część turystyczna, rozpoczyna się od spotkania z przewodnikiem do posiłku na mecie. Czas trwania od 
godz. 900 do około 1400 



b) część integracyjna, występy artystyczne zespołów folklorystycznych reprezentujących większość 
regionów Polski. Przewiduje się również prezentowanie ofert turystycznych przez poszczególne regiony 
kraju (mini targi turystyczne). Czas trwania od 1330 do 1930. 
 
11. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad panujących na imprezach turystycznych PTTK, 
w szczególności przestrzegania Karty Turysty. Za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania 
niniejszego regulaminu oraz wskazówek Organizatorów Zlotu . 
 
12. Przebieg Zlotu; 
a) Drużyny zgłaszają się w dniu 18.04.2015 r. w godzinach 930 do 1000 w punktach startowych 
według tras (według Załącznika Nr 1) u przewodnika.  
b) Po zgłoszeniu się drużyny pokonują trasę pod opieką przewodnika 
c) Drużyny przyjmowane będą na mecie Zlotu w godzinach 1300 – 1400. W tym czasie na mecie Zlotu 
wydawany będzie też ciepły posiłek i pamiątkowe metalowe odznaki dla uczestników Zlotu. 
d) Zakończenie części turystycznej Zlotu planowane jest na godzinę 1400. 
e) Około 1400 spotkanie przedstawicieli grup (Zarządów Oddziałów) w Muzeum Miasta Mysłowice. Tu 
oficjalne zakończenie części turystycznej, wręczenie pamiątek kierownikom grup. 
f) od godz. 1330 do 1930 trwać będzie część integracyjna (pkt. 10 b). Serdecznie zapraszamy zespoły do 
wspólnej zabawy i poznania folkloru różnych regionów Polski.  
 
12. Postanowienia końcowe: 
a) Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 
b) Informacji dodatkowych związanych ze Zlotem udziela biuro PTTK Oddziału „Mysłowice” w 
Mysłowicach przy ul. Armii Krajowej 22, telefon 32 222 56 06  lub 508 063 653 
w godzinach urzędowania : poniedziałek – piątek od 1100 do 1600 

E-mail : pttkmyslowice@poczta.onet.pl 
 

13. Organizatorzy; Komandor Zlotu: Zbigniew Orłowski tel. 508 063653   E-mail : zor@op.pl 
Zastępca ds. organizacyjnych i biuro Zlotu (na mecie); Teresa Kamela tel. 505 086 610  
Zastępca ds. tras; Ireneusz Grawecki  tel. 604 268 038 
Zastępca ds. finansowych; Marek Kmiotek tel. 601 886 141 
Przewodnik trasy rowerowej nr 1 – Marcin Spiegel tel. 603 855 260 
Przewodnik trasy rowerowej nr 2 – Piotr Bednarczyk tel. 504 917 448 
    

Organizatorzy życzą pięknej pogody i udanej zabawy 

UWAGA ZARZĄDY ODDZIAŁÓW 

Tego samego dnia – 18 kwietnia – odbędą się uroczystości  
50 lecia Oddziału PTTK Mysłowice 

W najbliższym czasie stosowne zaproszenia zostaną wysłane na adresy Zarządów 
Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego. Poniżej przedstawiamy program uroczystości 

900 – uroczysta msza św. w kościele Narodzenia NMP w Mysłowicach. Po mszy krótka prezentacja 
wyposażenia kościoła. 
1015 – uroczysty przejazd honorowych gości bryczkami, powozami konnymi i zabytkowymi pojazdami 
Centralnego Muzeum Pożarnictwa przez mysłowicką starówkę do Centralnego Muzeum Pożarnictwa.  
1100 – uroczysta akademia w Sali Audiowizualnej Centralnego Muzeum Pożarnictwa. W tym wręczania 
wyróżnień dla działaczy mysłowickiego PTTK oraz referat „Historia turystyki w Mysłowicach”.  
1215 – występ mysłowickiego zespołu Trio Con Brio (mistrzowie świata w grze na harmonijkach ustnych). 
1330 – zakończenie uroczystości. 
 
Od godz. 1400 do około 1930 na terenie CMP odbędą się występy zespołów 
folklorystycznych z różnych regionów Polski. 


