
              REGULAMIN
 60 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK

  

Staszów 13-20 sierpnia 2011 roku

I. ORGANIZATOR
Oddział  PTTK  im.  Aleksandra  Patkowskiego  w  Sandomierzu.  -  Koło 

Grodzkie PTTK w Staszowie na zlecenie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK 
w Warszawie oraz Klub Rowerowy PTTK im. Adama Bienia w Staszowie

II. WSPÓŁORGANIZATORZY ZLOTU
−Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
−Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
−Regionalna Organizacja Turystyczna w Kielcach
−Starostwo Powiatowe w Staszowie
−Burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu staszowskiego
−Staszowski Ośrodek Kultury 
−Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” 
−Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Staszów
−Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Staszowski
−Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe
−KROSS Sp. z o.o.
−VELO Sp. z o.o.

  III. PATRONAT  MEDIALNY
−Radio Kielce
−Echo Dnia
−Tygodnik Nadwiślański
−Telewizja Kielce

IV. KOMITET ORGANIZACYJNY
−Komandor Zlotu – Lucjan Zaczkowski
−V-ce Komandor ds. programowych – Andrzej Wawrylak
−V-ce Komandor ds. organizacyjnych – Sławomir Migalski
−V-ce komandor ds. tras zlotowych – Roman Bieniaszewski
−Kierownik Biura Zlotu – Grażyna Migalska
−Kwatermistrz – Ireneusz Kapusta
−Obsługa informatyczna - Kamil Kondek
−Koordynator z ramienia O/PTTK Sandomierz – Elżbieta Juszczyk
−Koordynator z ramienia Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK –Marian
  Kotarski
−Weryfikacja odznak kolarskich – Marian Kotarski
−Weryfikacja Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej – Michał Raczyński



V. CELE ZLOTU
−poznanie historii, folkloru, zabytków, walorów krajoznawczych oraz
  promocja Miasta Staszów i powiatu staszowskiego a także całego
  województwa świętokrzyskiego
−popularyzacja turystyki kolarskiej jako formy czynnego wypoczynku
−integracja turystów kolarzy i wymiana doświadczeń

VI. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU

Zlot odbędzie się w dniach: 13.08.2011 – 20.08.2011

Baza zlotu zlokalizowana jest w Ośrodku Wypoczynkowym Golejów 
w  Staszowie 
Znajduje się tu: biuro zlotu, restauracja, miejsce na ognisko, boisko do
siatkówki,  nagłośnienie, pole namiotowe, parking samochodowy i rowerowy

Noclegi zlokalizowane są w następujących miejscach:
1. OW "LOTNIK" w Golejowie – 150 miejsc w pokojach 2-3 os.
       z pełnym węzłem sanitarnym plus  90 miejsc w domkach
       3-osobowych z bieżącą wodą

                    (Uwaga: w domkach jedno łóżko jest 2-osobowe a drugie 1-osobowe)
                     2. OW „Pod Sosnami”  – 48 miejsc noclegowych o podwyższonym
                           standardzie w pokojach 2 i 4 osobowych

      3.  OW „WILGA” - 50 miejsc w domkach campingowych - rezerwa

     Na polu namiotowym będzie możliwość podłączenia do prądu.

     Wskazane posiadanie własnych przedłużaczy!

Trasy zlotowe będą prowadziły przez teren powiatów: staszowskiego,
opatowskiego, sandomierskiego, buskiego, kieleckiego 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
W zlocie mogą uczestniczyć turyści kolarze z Polski i z zagranicy 

reprezentujący organizacje turystyczne, młodzieżowe, sportowe, szkoły 
i instytucje oraz osoby indywidualne. Młodzież do lat 18 bierze udział w zlocie 
pod opieką osób dorosłych i musi posiadać kartę rowerową.

VIII. SPECYFIKA TRAS ZLOTOWYCH
Na  każdy  dzień  będą  zaproponowane  2  lub  3  warianty  tras.  Trasy  będą 

prowadzić  po  terenach  płaskich  i  lekko pagórkowatych,  drogami  asfaltowymi, 
leśnymi i polnymi, z dala od ruchliwych dróg publicznych.

IX. TERMIN ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia grupowe i indywidualne na załączonych kartach zgłoszeń należy
 przesłać pod adres:
Koło Grodzkie PTTK w Staszowie, ul. Szpitalna 36, 28-200 STASZÓW
lub przez Internet na adres: biuro@pttkstaszow.info 

         wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego i opłat za dodatkowo zamówione
        świadczenia w terminie od 1.03.2011 do 31.05.2011 roku.
        Wpłaty należy dokonać na konto:

PTTK O/Sandomierz, Rynek 12, 27-600 SANDOMIERZ
Bank Spółdz. w Sandomierzu 
06 9429 0004 2001 0010 2007 0001
z dopiskiem: 60 CZTK Staszów 2011
Potwierdzenie  przyjęcia  na  Zlot  zostanie  przesłane 
uczestnikowi po zaksięgowaniu wpłaconej należności!

X. WPISOWE
−honorowi członkowie PTTK oraz dzieci do lat 8 nie płacą wpisowego
−honorowi przodownicy turystyki kolarskiej oraz osoby niepełnosprawne 
  i młodzież ucząca się (za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej
  itp.)..........................................................................................................25 zł
−przodownicy turystyki kolarskiej...........................................................30 zł
−członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2011 rok.........35 zł 
−pozostali uczestnicy................................................................................40 zł
Wpisowe dokonane po terminie 31.05.2011 r. wzrasta o dodatkowe 10 zł
i  nie gwarantuje otrzymania pełnych świadczeń zlotowych
Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty wpisowego oraz opłat za zamówione
dodatkowe świadczenia, organizator prześle potwierdzenie przyjęcia na zlot.

UWAGA! W przypadku nie przybycia na zlot wpisowe nie podlega zwrotowi!

XI. OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
NOCLEGI

A –Miejsce w pokoju (2 i 3 osobowym) w OW „LOTNIK”................28 zł/doba
(ilość miejsc:150)

B –Miejsce w domku (3-osobowym) .....................................................15 zł/doba
(ilość miejsc: 90)   

C –Miejsce we własnym namiocie........................................................... 8 zł/doba

D –Miejsce w pokoju (2 i 4 osobowym) w OW „Pod Sosnami”..........40 zł/doba

(ilość miejsc:48)

mailto:pnowacka@wp.pl


WYŻYWIENIE 
Śniadanie...................................................................................................10 zł
Obiadokolacja...........................................................................................18 zł

Dla 80 osób istnieje możliwość spędzenia 3 dni (dwa noclegi  – 19/20 i  20/21 
sierpnia)  w Sandomierzu i okolicach.  Zakwaterowanie w Bursie Zespołu Szkół 
Gastronomicznych. Decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy wykwaterowują się 
z Ośrodka Wypoczynkowego w Golejowie w piątek (19 VIII) rano

                                                             Koszt noclegu................26 zł/doba

                                                            Śniadanie - 8 zł, obiadokolacja - 13 zł

OPŁATY DODATKOWE

- Wycieczka autokarowa dla 50 osób (Park Jurajski w Bałtowie, neolityczna 
kopalnia w Krzemionkach Opatowskich, Opatów)...................................50 zł

O udziale w wycieczce autokarowej decyduje kolejność zgłoszeń.   
       - Odpłatna pomoc techniczna w Miasteczku Zlotowym 

XII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
−znaczek zlotowy
−plakietka zlotowa
−koszulka zlotowa
−materiały krajoznawcze
−pamiątka regionalna
−opis tras zlotowych
−identyfikator uczestnika zlotu
−odcisk pieczęci zlotowej
−30 pkt. premii na KOT za udział w zlocie przez minimum 3 dni
−nagrody i dyplomy za zajęcie czołowych miejsc w konkursach
−możliwość zdobywania odznak regionalnych

XIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW.
−posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz książeczki
  zdrowia lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne
−posiadanie dowodów wpłat za zamówione świadczenia i wpisowe
−posiadanie roweru wyposażonego zgodnie z prawem o ruchu drogowym
−poszanowanie mienia organizatorów i współuczestników zlotu
−przestrzeganie regulaminu zlotu, postanowień Karty Turysty i prawa
  o  ruchu drogowym
−przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i ochrony przyrody
−przestrzeganie zarządzeń Komandora Zlotu i służb porządkowych
−grupy zorganizowane obowiązkowo winny posiadać apteczkę pierwszej

  pomocy
−przestrzeganie ciszy nocnej od godz. 23.00 do godziny 6.00
−uczestnicy, którzy nie są członkami PTTK lub nie opłacają na bieżąco
  składek członkowskich (zapewniających ubezpieczenie w Signal Iduna)
  zobowiązani są ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków
   (NNW) na czas Zlotu.

XIV. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI ZLOTU
Komandor:Lucjan ZACZKOWSKI tel. 604 470 448 
V-Komandor ds. programowych – Andrzej Wawrylak tel. 696 696 719

         V-Komandor ds. org. Sławomir Migalski tel. 604 220  998,
          esmig@interia.pl

Adres strony internetowej zlotu:  www.60zlot.ayz.pl   

XV. INFORMACJE DODATKOWE
1.Organizatorzy zwracają się z prośbą o przysyłanie zbiorczych zgłoszeń z 
klubu lub koła. Ma to umożliwić zakwaterowanie danej grupy uczestników w 
pobliżu siebie.
2.Podczas 60 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK Staszów 2011 
będzie można zdobyć następujące regionalne odznaki turystyczne:
„Sandomierska Odznaka Regionalna”, ROT-K „Turysta Ziemi Opatowskiej”
Regulaminy będą dostępne na stronie zlotowej.

XVI. RAMOWY PROGRAM ZLOTU
12.08.2011 – piątek

16.00 – 20.00 – przyjmowanie uczestników zlotu
20.00 - ognisko

13.08.2011 – sobota
   08.00 – 20.00   – przyjmowanie uczestników zlotu (godziny czynnego

                         biura zlotu)
   7.00– 09.00      – śniadanie
   9.30                  -  wycieczka z przewodnikiem po Staszowie
   17.00 – 19.00 – obiadokolacja
   19.30     – odprawa na następny dzień

20.00 – 22.00    – zabawa przy ognisku
14.08.2011 – niedziela

08.00 – 20.00 – przyjmowanie uczestników zlotu (godziny czynnego biura zlotu)
07.30 – 09.00 – śniadanie
ok. 10.30 – parada kolarska
11.00 – 12.30 – oficjalne otwarcie Zlotu w parku miejskim w Staszowie
12.30              – przejazd do Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach 
16.00 – konkursy sprawnościowe

http://www.60zlot.ayz.pl/
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17.00 – 19.00 – obiadokolacja
19.30 – odprawa na następny dzień
20.00 – program artystyczny

15.08.2011 – poniedziałek
08.00 – 20.00 – godziny czynnego biura zlotu
07.30 – 09.00 – śniadanie

Wyjazd na trasy 
17.00 – 19.00 – obiadokolacja
19.30 – odprawa na następny dzień
20.00 – prezentacja firmy VELO

16.08.2011 – wtorek
08.00 – 20.00 – godziny czynnego biura zlotu
07.30 – 09.00 – śniadanie

Wyjazd na trasy 
17.00 – 19.00 – obiadokolacja
19.30 – odprawa na następny dzień
20.00 – program artystyczny

17.08.2011 – środa
08.00 – 20.00 – godziny czynnego biura zlotu
07.30 – 09.00 – śniadanie

Wyjazd na trasy 
17.00 – 19.00 – obiadokolacja
19.30 – odprawa na następny dzień
20.00 – prezentacja firmy KROSS

18.08.2011 – czwartek
08.00 – 20.00 – godziny czynnego biura zlotu
07.30 – 09.00 – śniadanie

Wyjazd na trasy 
Wycieczka autokarowa (Krzemionki Opatowskie, Bałtów, Ćmielów)

17.00 – 19.00 – obiadokolacja
19.30 – odprawa na następny dzień
ok. 20.00 – konkurs krajoznawczy

19.08.2011 – piątek
08.00 – 20.00 – godziny czynnego biura zlotu
07.30 – 09.00 – śniadanie

Wyjazd na trasy 
Wyjazd na wycieczkę do Sandomierza

17.00 – 19.00 – obiadokolacja
19.30 – zakończenie zlotu
20.00 – impreza pożegnalna dla wszystkich

20.08.2011 – sobota
08.00 – 20.00 – godziny czynnego biura zlotu
07.30 – 09.00 – śniadanie
17.00 – 19.00 – obiadokolacja

Wyjazd uczestników do domów

21.08.2011 – niedziela
08.00 – 12.00 – godziny czynnego biura zlotu
07.30 – 09.00 – śniadanie

Wyjazd uczestników do domów

Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  szkody 
wyrządzone przez uczestników osobom trzecim i odwrotnie!

Udział w Zlocie odbywa się na własną odpowiedzialność!

Ostateczna  interpretacja  niniejszego  regulaminu  należy 
wyłącznie do Kierownictwa Zlotu!


