
REGULAMIN

JUBILEUSZOWEGO
40 OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU

KLUBÓW GÓRSKICH PTTK
                   „WISŁA 2021”

ORGANIZATOR ZLOTU: Klub Górski „Grań” http://poznan.pttk.pl/gran/

WSPÓŁORGANIZATORZY ZLOTU:                                                                                                  

*Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK  http://ktg.pttk.pl
*Podkomisja Klubów Górskich KTG ZG PTTK http://ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&kt=5
*Oddział Poznański PTTK http://www.poznan.pttk.pl/

KOMITET ORGANIZACYJNY ZLOTU:

*Komandorem Zlotu jest kol. Stanisław Dankowski  tel. +48 608-880-443;
         e-mail: staszko4810@wp.pl  
*Zastępcą Komandora jest kol. Mariusz Kimmel       tel. +48 507-554-457;
         e-mail: mkimmel@wp.pl
*Sekretarzem jest kol. Janusz Rochowski                  tel. +48 515-238-255;
         e-mail: janusz-rochowski@wp.pl
*Kwatermistrzem jest kol. Teresa Piechowiak           tel. +48 662-596-769;  
         e-mail: piech29@wp.pl

CELE ZLOTU: 

* popularyzacja turystyki górskiej; 
* poznawanie walorów turystycznych i krajoznawczych Beskidu Śląskiego;
* prezentacja dorobku klubów górskich PTTK uczestniczących w zlocie;
* integracja i wymiana doświadczeń przedstawicieli klubów górskich PTTK;                                     
* świętowanie jubileuszu 40 O.Z.K.G. PTTK;

CZAS TRWANIA ZLOTU, LOKALIZACJA I DOJAZD: 

Zlot odbędzie się w dniach 23-26 września 2021 r.  w ośrodku GEOVITA http://geovita.pl/wisla/    

43-460 Wisła os. Bajcary 14, tel. 338-552-312.  Dojazd we własnym zakresie.

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW ZLOTU:                                                                              

- trzy noclegi - 23/24, 24/25 i 25/26 września;                                                                                       
- trzy śniadania - 24, 25 i 26 września;                                                                                                   
- dwie obiadokolacje - 23 i 25 września;                                                                                                
- biesiada turystyczna - 24 września;                                                                                                      
- występ kapeli góralskiej + zabawa przy muzyce - 24 września;                                                          
- ognisko + kiełbaski + piwo - 25 września;                                                                                           
- transport na miejscu;                                                                                                                            
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- zwiedzanie skoczni im. Adama Małysza;                                                                                             
- odznaka 40 jubileuszowego zlotu + naklejki + czapeczka + okolicznościowa pieczątka;                   
- dwie prelekcje zaproszonych gości;                                                                                                     
- materiały krajoznawcze;                                                                                                                       
- wstępy do zwiedzanych obiektów;                                                                                                       
- opieka przodowników i przewodników;
- możliwość weryfikacji książeczki GOT. 

TRW GOT PTTK: Jerzy Świgoń, Mikołaj Majewski.

KARTA ZGŁOSZENIA:                                                                                                                        

Kartę Zgłoszenia na zlot po wypełnieniu należy:

* wydrukować, podpisać, zeskanować i przesłać na adres mailowy;

* lub wydrukować, podpisać, zrobić zdjęcie i przesłać na adres mailowy;                                            
(w przypadku kłopotów technicznych ze skanowaniem)

* lub bez podpisu przesłać na adres mailowy, a podpisać po przyjeździe na miejsce.                          
(w przypadku kłopotów technicznych ze skanowaniem, czy przesłaniem zdjęcia)

Kartę Zgłoszenia prosimy przesłać w terminie do 31 sierpnia 2021 r. na adres mailowy:                 
klub.gorski.gran.poznan@wp.pl   lub   staszko4810@wp.pl

Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę                     
uczestników zlotu.             

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

* W zlocie mogą brać udział członkowie i sympatycy klubów górskich PTTK, którzy zgłoszą           
   swój udział przez wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia w ustalonym terminie. 

* W terminie zlotu cały ośrodek Geovita jest zarezerwowany tylko dla nas, ale liczba miejsc             
   jest ograniczona (ok.100 osób), a więc decyduje kolejność zgłoszeń.

* Potwierdzenie wpisania na listę uczestników zlotu będzie przesyłane pocztą elektroniczną.             
   Do dnia 31 sierpnia 2021 r. organizator dokona analizy zgłoszeń i wpłat pod kątem realizacji 
   postanowień wynikających z niniejszego regulaminu tworząc ewentualną „listę rezerwową”.

* W przypadku nie zgłoszenia się uczestnika na zlot wpisanego na listę uczestników,                        
   wniesiona opłata nie będzie zwrócona.  

* Wpłaty osób umieszczonych na „liście rezerwowej” mogą być zwrócone na żądanie 
   zainteresowanej osoby po zakończeniu zlotu. 

* Osoby  niepełnoletnie  mogą uczestniczyć w zlocie pod opieką  osób dorosłych.                              
   Za osoby  niepełnoletnie  odpowiedzialność  ponoszą  ich  opiekunowie. 
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RAMOWY  PROGRAM  ZLOTU: 

1 dzień - 23 września 2021r. (czwartek) 
12.00 - 17.45 przyjazd i zakwaterowanie uczestników zlotu;
18.00 - 18.45 obiadokolacja;
19.00 - 20.00 oficjalne powitanie i otwarcie zlotu, wystąpienia gości, niespodzianka; 
20.00 - 22.00 omówienie działalności Podkomisji Klubów Górskich, prezentacja K.G.„Grań”, 
prezentacje klubów górskich uczestniczących w zlocie, wymiana doświadczeń, zajęcia integracyjne.
 
2 dzień - 24 września 2021 r. (piątek)
07.00 - 08.45 śniadanie;
09.00 - 16.00 wycieczka piesza w góry lub autokarowa wycieczka krajoznawcza;
16.30 - 17.45 prelekcja zaproszonego gościa;
18.00 - biesiada turystyczna + muzyka, zabawa, taniec, niespodzianki!

3 dzień - 25 września 2021 r. (sobota)
07.00 - 08.45 śniadanie;
09.00 - 16.00 wycieczka piesza w góry lub autokarowa wycieczka krajoznawcza;
16.30 - 17.45 prelekcja zaproszonego gościa;
18.00 - 18.45 obiadokolacja;
19.00 - 21.00 wymiana doświadczeń przedstawicieli klubów górskich PTTK;
21.00 - ognisko turystyczne. 

4 dzień - 26 września 2021 r. (niedziela) 
07.00 - 08.45 śniadanie;
09.00 - 09.30 wspólna pamiątkowa fotografia;
09.45 - 11.45 zwiedzanie skoczni im. Adama Małysza;
12.00 - oficjalne zakończenie zlotu i wykwaterowanie.

* Podczas zlotu zapraszamy na planowany wernisaż i wystawę grafik Jana Szarana
z Warszawskiego Klubu Górskiego im. prof. Walerego Goetla

zatytułowaną „Moje Bazgroły” w ośrodku GEOVITA.

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:   

* Uczestnicy z opłaconymi składkami PTTK za rok 2021 są ubezpieczeni na zasadach 
   obowiązujących członków PTTK. Pozostali uczestnicy biorą udział w zlocie na własną 
   odpowiedzialność i w związku z tym powinni ubezpieczyć się na czas dojazdu, powrotu                
   i trwania zlotu we własnym zakresie.

* Uczestnicy zlotu są zobowiązani do przestrzegania:
   a) Regulaminu Zlotu,
   b) zasad obowiązujących w obiekcie noclegowym GEOVITA,                                                         
   c) zasad poruszania się w parku krajobrazowym i ochrony przyrody,                                                
   d) zasad wzajemnej koleżeńskości i poszanowania,
   e) wskazówek i zaleceń organizatora zlotu.     



PROPONOWANE TRASY TURYSTYCZNE:

* NR.1. PIESZA 

16km; 700m deniwelacji; 22 pkt GOT; 7-8godz.                                                                    
(wędrówka 5:20 ze średnią prędkością 3 km/godz.) +(dojazd 0:30)+                                         
+(przerwy na zwiedzanie, zdjęcia, odpoczynek, posiłek 1:40) = 7:30 

WISŁA GEOVITA – 
- podjazd autobusem do niebieskiego szlaku, do zakazu wjazdu (0:15) – 
- niebieskim szlakiem  – Kaskady Rodła (wodospad 0:05) (3km; 1:00) 
                                     – BARANIA GÓRA 1220m (szczyt 0:15) (3,8km; 1:55)                                 
                                     – Wierch Wisełka 1192m (0,4km; 0:10) - 
- czerwonym szlakiem – Polana Przysłop (2,2km; 0:35); schronisko PTTK (0:45); 
                                        Baraniogórski Ośrodek Historii T.G. (0:30) 
                                     – krzyżówka szlaków (1,6km; 0:25) -
- czarnym szlakiem    – Wisła Czarne (5km; 1:15) – 
- podjazd autobusem do WISŁA GEOVITA (0:15).
     

* NR.2. OBJAZDOWA

9:00 – Wisła, Geovita, wyjazd – 9:20 – Istebna, obelisk Jerzego Kukuczki – 
9:40 – Gminny Ośrodek Kultury – 10:30 – Chata Kawuloka – 
11:20 – Koniaków, Chata „Na Szańcach” – 12:05 – Muzeum Koronki – 
12:50 – Centrum Pasterskie – 13:45 – Karczma „Ochodzita” – 
14:45 – punkt widokowy, Ochodzita 895 m. – 15:00 – Galeria „Kukuczka” na granicy – 
16:00 – Wisła, Geovita.

* NR.3. OBJAZDOWA

9:00 – Wisła, Geovita, wyjazd – 9:10 – Wisła, Lipowa 4a, zamek myśliwski Habsburgów – 
9:50 – Wisła, Plac B.Hoffa, Dom Zdrojowy, Aleja Gwiazd Sportu – 
10:20 – Olimpijska, Dąb Wolności, pomnik źródeł Wisły – 11:00 – Zamek Prezydenta R.P. – 
12:45 – Kubalonka, kościółek drewniany z 1779 roku – 13:15 – Istebna, Muzeum J.Wałacha – 
14:00 – Izba pamięci Jerzego Kukuczki – 15:15 – Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej – 
16:15 – Wisła, Galeria trofeów Adama Małysza – 17:00 – Wisła, Geovita.

* Uczestnictwo i przejście proponowanych tras nie jest obowiązkowe. Każda pełnoletnia                  
   osoba biorąca udział w zlocie może indywidualnie  realizować własne trasy w zależności               
   od doświadczenia i własnych możliwości, na własną odpowiedzialność, z obowiązkowym 
   zgłoszeniem organizatorowi zlotu.

* Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania trasy pieszej w przypadku 
   ekstremalnie trudnych warunków atmosferycznych.                                                                           



POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

* Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia na zlot osób w przypadku przybycia bez 
   zgłoszenia i wpłaty w ustalonym terminie. 

* Kierownictwo zlotu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków        
   i szkody powstałe w okresie uczestnictwa w zlocie wobec jego uczestników i osób trzecich. 

* Dodatkowe noclegi nie ujęte w wykazie świadczeń należy rezerwować indywidualnie. 

* W razie potrzeby prosimy o kontakt mailowy lub tel/sms z członkiem Komitetu           
   Organizacyjnego Zlotu lub na adres klub.gorski.gran.poznan@wp.pl

* Ewentualną korespondencję listową prosimy kierować na adres:                                                     
   Oddział Poznański PTTK, 60-773 Poznań,  Stary Rynek 89/90                                                    
   z dopiskiem „40  O.Z.K.G. - Wisła 2021”

* Program zlotu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów.

* Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Komitetu Organizacyjnego Zlotu. 

Do  zobaczenia  w  PARKU KRAJOBRAZOWYM BESKIDU ŚLĄSKIEGO!

 

Na 40 O.Z.K.G. do Wisły zapraszają:
*Klub Górski „GRAŃ” z Poznania

**Podkomisja Klubów Górskich KTG ZG PTTK
Z turystycznym pozdrowieniem Komitet Organizacyjny Zlotu.
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	e) wskazówek i zaleceń organizatora zlotu.

