
 

 

 

 

REGULAMIN 

IX ZLOTU ODDZIAŁÓW PTTK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

pod patronatem Prezydenta Miasta Chorzów 

 

ORGANIZATOR ZLOTU: 

Oddział PTTK w Chorzowie z inicjatywy Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego. 

 

TERMIN ZLOTU: 

16 kwietnia 2016 r. (sobota) 

 

CELE ZLOTU: 

 Popularyzacja walorów krajoznawczych Chorzowa i okolic. 

 Popularyzacja działalności PTTK wśród społeczności lokalnej. 

 Popularyzacja zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych PTTK, a także 
regionalnych odznak krajoznawczych np. odznaka krajoznawcza „Znam Chorzów”. 

 Wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk krajoznawców polskich. 

 

META ZLOTU: 

Muzeum – Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie (wejście główne przy al. Harcerskiej w Parku 
Śląskim). 

 

TRASY ZLOTU: 

według Załącznika nr 1 

 

ZGŁOSZENIA: 

na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 

 Uczestniczyć w Zlocie mogą tylko członkowie i sympatycy PTTK zgłoszeni przez macierzyste 
Oddziały PTTK. 

 Każdy z uczestników powinien być ubezpieczony przez Oddziały PTTK. 

 

TERMIN ZGŁASZANIA: 

Ostateczny termin zgłoszeń (wraz z wpłatą) upływa z dniem 25 marca 2016 r. lub do zapełnienia list 
uczestników na Trasach Zlotu. 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W ZLOCIE: 

 Członkowie PTTK:  25 zł 

 Pozostali uczestnicy: 30 zł 

 



W przypadku wycofania się z udziału w Zlocie wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Odpłatność można 
wpłacać na konto Oddziału PTTK w Chorzowie w Credit Agricole Bank, nr konta: 70 1940 1076 3077 9167 
0000 0000 (z dopiskiem: IX Zlot – trasa numer … ) lub w biurze Oddziału w godzinach jego pracy. Faktury 
wystawiane będą max. do 7 dni od zakończenia Zlotu. 

 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW ZLOTU: 

 Obsługa przewodnicka. 

 Metalowa odznaka wybita z okazji Zlotu. 

 Wstępy do zwiedzanych obiektów według tras. 

 Ciepły posiłek na mecie Zlotu. 

 Okolicznościowa pieczęć Zlotu. 

 Występ Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców – pokaz strojów z epoki, tańców 
i śpiewów oraz sztuki walk średniowiecznych rycerzy. 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZLOTU: 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad panujących na imprezach turystycznych PTTK, w 
szczególności przestrzegania Karty Turysty. Za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników 
Organizatorzy Zlotu nie ponoszą odpowiedzialności. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania 
niniejszego regulaminu oraz wskazówek organizatorów Zlotu. Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób 
dorosłych.  

 

PROGRAM ZLOTU: 

 Drużyny (grupy) zgłaszają się w dniu 16.04.2016 r. w punktach startowych według wybranych tras 
(Załącznik nr 1). 

 Po zgłoszeniu drużyny (grupy) pokonują wybraną trasę pod opieką przewodnika. 

 Drużyny (grupy) przyjmowane będą na mecie Zlotu w godzinach od 12:00 do 15:00. W tym czasie 
wydawany będzie ciepły posiłek (Karczma „u Brożka” na terenie Skansenu). 

 Zakończenie Zlotu zaplanowane jest w godzinach od 15:00 do 16:00 przy scenie, naprzeciw 
karczmy „u Brożka” w przypadku niepogody w Sali Konferencyjnej w budynku Dyrekcji Skansenu 
(przy wejściu głównym do Skansenu – przedstawiciele Oddziałów). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Informacji dodatkowych związanych ze Zlotem udziela Biuro PTTK Oddział w Chorzowie – 
Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki, przy ul. Floriańskiej 42/1; telefon 32 771 99 74; e-mail: 

zlot.oddzialow.pttk.2016@op.pl  

 Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00 

 Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów Zlotu. 

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY: 

 

Komandor Zlotu:  Tomasz Zocłoński (tel. 501 171 373) 

Z-ca Komandora Zlotu Mirosław Nawrocki (tel. 502 463 828 ) 

Sekretarz Zlotu  Adam Lapski 

 

ORGANIZATORZY ŻYCZĄ PIĘKNEJ POGODY I UDANEJ ZABAWY. 
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