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REGULAMIN 
51. Ogólnopolskiego Sportowo-Szkoleniowego  

Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej 

1. ORGANIZATORZY 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie  
Oddział PTTK „Beskid” w Nowym Sączu 

na zlecenie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK 

2. WSPÓŁORGANIZATORZY 

Sądecka Organizacja Turystyczna 
Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY” 

3. PATRONAT HONOROWY 

Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza  
Jan Golonka Starosta Nowosądecki  
Lech Drożdżyński Prezes Zarządu Głównego PTTK  
Waldemar Wieczorkowski Przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK  

4. PATRONAT MEDIALNY 

Gazeta Górska 

5. KOMITET ORGANIZACYJNY 

Komandor Zlotu Michał Raczyński 
Z-ca komandora  Edward Borek 

Kierownik biura Zlotu Małgorzata Szczepańska 
Kierownicy tras zlotowych Danuta Roszak 

 Franciszek Wojczyk 
Weryfikacja odznak KOT Marian Kotarski 
Weryfikacja odznak KOP Michał Raczyński 

6. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU 

Zlot odbędzie się w dniach 18–25 czerwca 2011 r. na Ziemi Sądeckiej  
(Nowy Sącz – Bartkowa nad Jeziorem Rożnowskim). 
Baza zlotu: 

Dom Wczasowy „STALOWNIK” 
Bartkowa 264, 33-318 Gródek nad Dunajcem 

7. CEL ZLOTU 

• poznawanie walorów krajobrazowych, przyrodniczych, historycznych  
i kulturowych ziemi sądeckiej, 
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• popularyzacja Karpackiego Szlaku Rowerowego oraz turystyki rowerowej jako 
formy aktywnego wypoczynku, 

• krzewienie i popularyzacja kolarstwa jako sportu masowego, 
• stworzenie warunków szlachetnej rywalizacji sportowej oraz sprawdzenie 

indywidualnych możliwości uczestników w podejmowaniu trudnych wyzwań 
sportowych – zdobywcy największej ilości punktów do Kolarskiej Odznaki 
Turystycznej otrzymają nagrody Dyrektora COTG PTTK,  

• doskonalenie wiedzy i umiejętności przodowników turystyki kolarskiej PTTK, 
• organizacja kursu dla kandydatów na przodowników turystyki kolarskiej PTTK. 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA 

W zlocie mogą uczestniczyć przodownicy turystyki kolarskiej PTTK, każdy z jedną 
osobą towarzyszącą oraz uczestnicy kursu dla kandydatów na przodowników 
turystyki kolarskiej PTTK. 

9. ZGŁOSZENIA I WPISOWE 

Zgłoszenia uczestnictwa na załączonych kartach zgłoszenia wraz z kopią dowodu 
wpłaty wpisowego i opłat za dodatkowo zamówione świadczenia należy przesyłać 
do 28 kwietnia 2011 r. na adres:  

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 
ul. Jagiellońska 6/6a, 31-010 Kraków; tel. 12-422-28-40 

albo w formie elektronicznej na adres: poczta@rowery.pttk.pl 
Wpłaty za udział w Zlocie należy dokonać w tym samym terminie na konto:  

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 
Nr 79 1160 2202 0000 0000 4610 1542, z dopiskiem „51. ZLOT” 

Wpisowe1 wynosi: 
a) honorowy członek PTTK z aktualną leg. p.t.kol. – zwolniony z wpisowego 
b) honorowy p.t.kol. z aktualną2 leg. PTTK   35 zł 
c) p.t. kol. z aktualną legitymacją PTTK   40 zł 
d) młodzież do lat 18 z aktualną leg. PTTK   30 zł 
e) osoby niepełnosprawne     30 zł 
f) osoby towarzyszące z aktualną leg. PTTK   45 zł 
g) osoby towarzyszące bez aktualnej leg. PTTK  55 zł 

Uwagi!  
� Wpisowe płacone po terminie wzrasta o 15 zł i nie daje gwarancji pełnych 

świadczeń zlotowych. 
� O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  
� Tylko przodownikowi t. kol. (mającemu ważną legitymację przodownicką) może 

towarzyszyć 1 osoba nie posiadająca uprawnień. 
� W razie nie przybycia na Zlot wpisowe nie będzie zwracane. 

                                                 
1
Przy odbiorze świadczeń zlotowych rygorystycznie będzie sprawdzane uprawnienie do 

korzystania ze zniżek we wpisowym  
2 Tzn. z opłaconą na bieżąco składką członkowską PTTK dającą także ubezpieczenie 
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10. ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO 

Zgłoszonym w terminie uczestnikom organizatorzy gwarantują: 
• metalową odznakę zlotową, 
• identyfikator uczestnika zlotu, 
• nalepkę na rower,  
• materiały krajoznawcze, mapę regionu i opis tras wycieczkowych, 
• odcisk pieczęci zlotowej, 
• książkę „Historia turystyki kolarskiej PTTK 1952–2010 w zarysie”  

Mariana Kotarskiego (tylko przodownicy t. kol.) 
• premia 30 punktów do KOT za udział w zlocie przez minimum 3 dni, 
• możliwość zdobycia Odznaki Krajoznawczej Ziemi Sądeckiej oraz Odznaki 

Turystycznej PTTK „Szlakami Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej”, 
• nagrody dla zwycięzców w konkursach.  

11. OPŁATY 

ZAKWATEROWANIE: 
nocleg w „Stalowniku” w pokoju 3 osobowym z pościelą – 35,- zł/os./doba 
nocleg w „Stalowniku” w pokoju 4 osobowym z pościelą – 30,- zł/os./doba 
nocleg w domku 6 osobowym z pościelą (2 łóżka pojedyncze i 1 podwójne na 

pięterku; na dole 1 łóżko podwójne, aneks kuchenny, łazienka) – 160,- 
zł/domek/doba  

nocleg w domku 4 osobowym z pościelą (2 łóżka pojedyncze i 1 podwójne, aneks 
kuchenny, łazienka) – 120,- zł/domek/doba  

nocleg we własnym namiocie – 10,- zł/os./doba  

Uwagi!  
� Do ceny pobytu należy doliczyć opłatę miejscową 1,70 zł za każdy dzień od 

osoby. 
� Zakwaterowanie w „Stalowniku” w pokojach z łazienkami lub w studiach (dwa 

pokoje + łazienka). 
� Warunkiem zakwaterowania w domku jest dobranie się czterech lub sześciu 

osób (w zależności od domku) chętnych do wspólnego zamieszkania. 
Zakwaterowanie w domkach od 17 czerwca. Domki znajdują się w odległości 
300 m od „Stalownika”. 

� Pole namiotowe dla uczestników zlotu znajduje się na terenie DW „Stalownik”. 
� Parkowanie samochodu w cenie noclegu. 

WYŻYWIENIE: 
śniadanie  12,- zł 
obiadokolacja  20,- zł 

WYCIECZKI: 
Rejs statkiem „Alka” po Jeziorze Rożnowskim (1 godzina) – 8,- zł/os. 
Wycieczka autokarowa Pogórza i Kopalnia Soli w Bochni (dostępna dla 40–50 

uczestników wg kolejności zgłoszeń) – 70,- zł/os.  
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Wycieczka autokarowa na Słowację (Kieżmark, Stara Lubowla) (dostępna dla 40–
50 uczestników wg kolejności zgłoszeń) – 40,- zł/os. (na wycieczce należy mieć 
ok. 12 euro na bilety wstępu). 

PAMIATKI:  
koszulka zlotowa  18,- zł 
kubek zlotowy  15,- zł 

12. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

• posiadanie aktualnej legitymacji członkowskiej PTTK i p.t.kol.,  
• opłacenie zamówionych świadczeń i wpisowego, 
• posiadanie roweru wyposażonego zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, 
• przestrzeganie regulaminu Zlotu, zasad ruchu drogowego, przepisów 

porządkowych, ppoż. oraz zarządzeń Komandora Zlotu i służb porządkowych, , 
• bezwzględne przestrzeganie ciszy nocnej od godz. 23:00 do godz. 6:00, 
• uczestnicy, którzy nie są członkami PTTK lub nie posiadają opłaconych na 

bieżąco składek członkowskich (zapewniających ubezpieczenie w Signal Iduna) 
zobowiązani są ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków 
(NNW) na czas Zlotu, 

• przechowywanie rowerów wyłącznie w wyznaczonych miejscach, 
• jazda z zachowaniem bezpiecznej odległość 1,5–3 m między rowerami,  

a podczas zjazdów 15 m (zaleca się jadę w kasku rowerowym). 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
uczestników zlotu osobom trzecim i na odwrót. 

• Organizatorzy nie ubezpieczają rowerów i sprzętu turystycznego. 
• Uczestnicy dojeżdżają na Zlot we własnym zakresie. 
• Udział w Zlocie odbywa się na własną odpowiedzialność. 
• Na wycieczkach rowerowych uczestnicy zlotu jeżdżą indywidualnie. 
• Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w Zlocie pod opieką osób dorosłych  

i powinna posiadać kartę rowerową. 
• Informacja o przyjęciu na Zlot potwierdzona będzie pisemnie pocztą lub 

mailem. 
• W bazie Zlotu będzie działał odpłatny serwis rowerowy.  
• Zlot odbędzie się bez względu na pogodę. 
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów zlotu. 
 

DO ZOBACZENIA NA ZLOCIE 

 
Kierownik biura zlotu 

Małgorzata Szczepańska 

tel. 665 41 21 55 
malgorzata.szczepanska@cotg.pttk.pl 

Zastępca komandora 

Edward Borek 

tel. 664 492 411 
spnawojowa@interia.pl 

Komandor 

Michał Raczyński 

tel. 508 375 443 
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PROGRAM  

51. Ogólnopolskiego Sportowo-Szkoleniowego 
Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej  

 

18 czerwca – sobota  

od 8.00 – przyjmowanie uczestników Zlotu (DW „STALOWNIK” 
w Bartkowej) 

17.00 – konkurs piosenki turystycznej 
18.00–20.00 – obiadokolacja 

19.00 – wieczorna odprawa turystów  
20.00 – ognisko z kiełbaskami 

 
19 czerwca – niedziela  

8.00–9.30 – śniadanie 
8.00–20.00 – przyjmowanie uczestników Zlotu (DW „STALOWNIK” 

w Bartkowej) 
10.00 – wyjazd do Nowego Sącza 
12.00 – uroczyste rozpoczęcie Zlotu na Rynku w Nowym Sączu 

13.00–16.00 – posiłek na Campingu PTTK w Nowym Sączu 
14.00–16.00 – zwiedzanie Sądeckiego Parku Etnograficznego 
15.30–17.30 – powrót do Bartkowej 
18.00–20.00 – obiadokolacja 

19.00 – wieczorna odprawa turystów  
20.00 – program wieczorny  

 
20 czerwca – poniedziałek  

7.30–8.30 – śniadanie 

9.00–17.00 –  wycieczki rowerowe „Doliną Dolnego Dunajca” 
17.00 – konkurs znajomości przepisów ruchu drogowego 

18.00–20.00 – obiadokolacja 
19.00 – wieczorna odprawa turystów 
20.00 – program wieczorny 

 
21 czerwca – wtorek  

7.30–8.30 – śniadanie 

9.00–17.00 –  wycieczki rowerowe „Parki Krajobrazowe Pogórza” 
8.00–18.00 – wycieczka autokarowa na Słowację  

17.00 – turniej ping-pongowy 
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17.00–18.00 – rejs statkiem „Alka” po Jeziorze Rożnowskim 
18.00–20.00 – obiadokolacja 

19.00 – wieczorna odprawa turystów 
20.00 – program wieczorny 

 
22 czerwca – środa  

7.30–8.30 – śniadanie 

9.00–17.00 –  wycieczki rowerowe „W Góry Grybowskie” 
8.00–17.00 – wycieczka autokarowa do Kopalni Soli w Bochni 

17.00 – zawody piłkarskie (koszykówka, siatkówka) 
18.00–20.00 – obiadokolacja 

19.00 – wieczorna odprawa turystów 
20.00 – program wieczorny 

 
23 czerwca – czwartek (Boże Ciało) 

7.30–8.30 – śniadanie 

9.00–17.00 –  wycieczki rowerowe „W górę Doliny Dunajca” 
17.00–18.00 – rejs statkiem „Alka” po Jeziorze Rożnowskim 

17.00 – konkurs krajoznawczy 
18.00–20.00 – obiadokolacja 

19.00 – wieczorna odprawa turystów 
20.00 – program wieczorny /oraz narada prezesów klubów turystyki 

kolarskiej PTTK/ 
 
24 czerwca – piątek  

7.30–8.30 – śniadanie 

9.00–17.00 –  wycieczki rowerowe „W Beskid Wyspowy” 
17.00 – zawody strzeleckie na strzelnicy 

17.30–18.30 – obiadokolacja 
19.00 – uroczyste zakończenie Zlotu 
20.00 – ognisko pożegnalne  

 
25 czerwca – sobota 

7.30–8.30 – śniadanie 
9.00–10.00 – rejs statkiem „Alka” po Jeziorze Rożnowskim 

do 12.00 – opuszczenie bazy Zlotu 
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Oddział PTTK „Beskid”   
 


