REGULAMIN
XI ZLOT ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ORGANIZATOR ZLOTU:
Oddział PTTK „Ziemi Gliwickiej” oraz Centrum Kultury „Zamek w Toszku” z inicjatywy Rady Prezesów
Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego.
 Komandor Zlotu:
Janina Lelito-Zimochocka (tel. 602 422 046)
 Sekretariat
Elżbieta Zając, Małgorzata Radomska
 Trasy Zlotu
Gabriela Rościszewska, Sebastian Janas, Turystyczny Klub Kolarski
im Władysława Huzy
TERMIN ZLOTU:
14 kwietnia 2018 r. (sobota)
CELE ZLOTU:
 Popularyzacja walorów krajoznawczych Gliwic i Ziemi Gliwickiej.
 Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
 Wymiana doświadczen i integracj środowisk turystycznych i krajoznawczych woj. śląskiego
 Uczczenie 65 rocznicy powstania Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej
META ZLOTU:
Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek.
ZGŁOSZENIA:
 Na wzorze załączonym do niniejszego regulaminu.
 W Zlocie uczestniczyć mogą członkowie PTTK i sympatycy PTTK zgłoszeni przez
Oddziały PTTK woj. śląskiego
 Każdy uczestnik Zlotu powinien być ubezpieczony przez Oddział zgłaszający
TERMIN ZGŁOSZEŃ:
Nieprzekraczalnym terminem zgłoszeń jest data 27 marca 2018 r. Zgłoszenie jest ważne od momentu
wpłynięcia wpisowego na konto Oddziału PTTK „Ziemi Gliwickiej”.
ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W ZLOCIE:
 15 zł – każdy zgłoszony nie korzystający z transportu organizatora podczas obsługi tras.
 25 zł – w przypadku korzystania z transportu organizatora (należy podać to na karcie zgłoszeń).
W razie wycofania się z udziału w Zlocie wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
Odpłatność należy wpłacać na konto Oddziału PTTK „Ziemi Gliwickiej”, ul. Rynek 11, 44-100 Gliwice;
PKO SA, konto nr: 23 1240 1343 1111 0010 5003 6658 (z dopiskiem – XI Zlot)
Wpłaty można również dokonać w biurze Oddziału PTTK „Ziemi Gliwickiej” od poniedziałku do
czwartku w godzinach 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 17.00. Oddział chcący otrzymać fakturę podaje
w zgłoszeniu dane do faktury; faktura do odbioru na mecie Zlotu.
ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW ZLOTU:
 Obsługa przewodnicka
 Pieczątka Zlotu
 Okolicznościowy znaczek
 Na mecie Zlotu ognisko i kiełbaska do pieczenia oraz gorąca herbata.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZLOTU:
 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Zlotu oraz wskazówek organizatorów,
a także do przestrzegania zasad panujących na imprezach turystycznych PTTK, w szczególności
Karty Turysty.
 Za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników organizatorzy Zlotu nie ponoszą
odpowiedzialności.
 Osoby niepełnoletnie biorą udział wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
RAMOWY PROGRAM ZLOTU:
 uczestnicy zgłaszają się w wyznaczonych punktach startowych wybranych tras
 uczestnicy pokonują trasę pod opieką przewodnika bądź samodzielnie na trasie dowolnej
 meta Zlotu zlokalizowana jest na dziedzińcu zamku w Toszku
 przyjmowanie drużyn na mecie Zlotu - w godzinach od 12.00 do 13.30
 zakończenie XI Zlotu Oddziałów PTTK województwa śląskiego zaplanowane jest
w godzinach 14.00 – 14.30 na dziedzińcu zamku w Toszku.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 Dodatkowych informacji udziela biuro Oddziału PTTK „Ziemi Gliwickiej”, ul. Rynek 11,
tel/fax 32 231 05 76. Biuro Oddziału czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach
od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 17.00.
 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Zlotu.
 Organizator nie przewiduje możliwości dowożenia uczestników indywidualnych
z powrotem do miejsca startu na trasy Zlotu. Pociąg zToszka do Gliwice odjeżdża o 15.59
 Opłaty za wstępy płatne dodatkowo u przewodnika, który kupuje bilety.
- wejście na wieżę kościoła pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach – 5 zł
- wejście do parku w Pławniowicach – 3 zł
Uwaga: Podane godziny startu mają charakter orientacyjny. 11.03.2018 r. PKP zmienia rozkład jazdy
i jeszcze nie „ujawniło” planowanych zmian. Kierownicy grup oddziałowych zostaną powiadomieni
o ewentualnych zmianach w programie Zlotu.
Po zamknięciu listy uczestników Oddział Ziemi Gliwickiej prześle kierownikom druży ninformacje
na temat przewodników na poszczególnych trasach i mapki z lokalizacją miejsca spotkania
z przewodnikiem.
TRASY
Trasa I – (piesza) „Wojciech Korfanty w Błotnicy Strzeleckiej”
 Dojazd na strat: pociągiem Przewozów Regionalnych
odjazd z Gliwic o godz. 7.42, przyjazd do Błotnicy Strzeleckiej o godz. 8.10
 Zbiórka przed dworcem PKP w Błotnicy Strzeleckiej w godz. 8.10 – 8.30
 8.30 – 12.30 - wycieczka piesza na trasie: Błotnica Strzelecka – park i pałac w Błotnicy rez. „Płużnica” – Płużniczka – Toszek (12,5 km)
 13.00 – 14.30 meta na dziedzińcu zamku w Toszku
Trasa II – (autokarowo – piesza) „Obóz ukryty w lesie”
 Liczba osób bez własnego transportu ograniczona do 50
 Dojazd na start: pociągiem Przewozów Regionalnych
odjazd z Gliwic o godz. 7:00, przyjazd do Sławięcic o 7:26.
bądź autokarem uczestników
 Zbiórka przed dworcem PKP w Sławięcicach w godz. 7.30 – 7.45
 8.00 do 12.30 - wycieczka piesza na trasie: Sławięcice PKP – były obóz koncentracyjny w
Sławięcicach – Rudziniec, drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła – (ok. 11 km)
 Przy kościele w Rudzińcu będą oczekiwać autokary: własny uczestników oraz organizatora dla
osób nie posiadających transportu




12.30 – 13.00 - przejazd autokarami do Toszka, ewentualnie dodatkowo spacer po parku
przypałacowym w Pławniowicach
13.00 – 14.30 meta na dziedzińcu zamku w Toszku

Trasa III – (autokarowo – piesza) „Stary kanał”
 Liczba osób bez własnego transportu ograniczona do 50
 Autobus organizatora dla uczestników bez własnego transportu podstawiony będzie
przy ul. Na Piasku w Gliwicach; odjazd autokaru o godz. 8.30, przejazd do Pławniowic
 Spotkanie uczestników nie korzystających z autokaru organizatora z przewodnikiem
na parkingu obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławniowicach o godz. 9.00.
 9.00 – 9.30. - Spacer po parku przypałacowym w Pławniowicach
 9.30 – 11.00 - wycieczka piesza na trasie: Pławniowice – Kanał Gliwicki – Kanał Kłodnicki ruiny śluzy na Kanale Kłodnickim – Taciszów (5 km – polami i przez rzadkie zadrzewienia).
 Przy kościele w Taciszowi będą oczekiwać autokary: własny uczestników oraz organizatora dla
osób nie posiadających transportu
 11.00 – 12.30 - przejazd autokarem do Toszka, zwiedzanie Toszka
 13.00 – 14.30 - meta na dziedzińcu zamku w Toszku
Trasa IV – (autokarowo – piesza) „Gliwice – starówka”
 Trasa wyłącznie dla osób z własnym transportem, (max. 50 osób)
 Spotkanie z przewodnikiem: ul. Sienkiewicza w pobliżu siedziby firmy Wasko o godz. 8.30
 zwiedzanie starówki gliwickiej
oraz wejście na wieżę kościoła pw. Wszystkich Świętych
na wieżę prowadzi ok. 250 stromych schodów,
 12:30 – 13.00 - przejazd do Toszka, meta na dziedzińcu zamku w Toszku.
Proponowane trasy rowerowe są częścią obchodów jubileuszu 60-lecia Turystycznego Klubu Kolarskiego
PTTK im. Władysława Huzy działającego nieprzerwanie przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej.
Trasa V – (kolarska)
Zbiórka na Rynku w Gliwicach przy fontannie Neptuna o godz. 9.00
Przejazd na trasie: Gliwice – Ligota Łabędzka – Rzeczyce – Taciszów – Pławniowice (spacer
po parku przypałacowym) – Niewiesze – Poniszowice – Słupsko – Boguszyce – Toszek
Długość trasy - około 35 km, czas przejazdu wraz ze zwiedzaniem i odpoczynkami
około 3,5 godz.
Trasa VI – (kolarska)
Zbiórka: Toszek, Rynek (przy kolumnie Św. Jana Nepomucena) godz. 900
Przejazd rowerami na trasie: Toszek - Sarnów - Dąbrówka - Uroczysko Hubertus (Polana Śmierci
Śląskiego Katynia) - Barut - Jemielnica - Centawa - Dąbrówka - Sarnów - Toszek
Długość trasy - około 36 km, czas przejazdu wraz ze zwiedzaniem i odpoczynkami około 3,5 godz.
Oraz trasy dowolne bez obsługi przewodnickiej ze strony organizatora.

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU

