Regulamin XXII edycji Gwiaździstego Zlotu Szlakami św. Jana Pawła II
29-31 maja 2019 Sromowce Niżne
Organizatorem Zlotu jest:
Kolejowy Klub Wodny – 1929 z Krakowa, Centrum Kultury Gminy Czorsztyn z siedzibą w Maniowach, Instytut
Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego z siedzibą w Krakowie, Polskie Stowarzyszenie Flisaków
Pienińskich z siedzibą w Sromowcach Wyżnych -Kąty, , przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego.
Kierownictwo Zlotu :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adam Barski- Komandor Zlotu.
Ks. Tomasz Szewczyk- kapelan Zlotu.
Jolanta Kwinta - v-ce komandor, Dyrektor Kolejowego Klubu Wodnego -1929
Artur Majerczyk - v-ce Komandor Zlotu Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Gminy Czorsztyn
Tadeusz Walicki - v-ce Komandor Zlotu- rzecznik prasowy.
Barbara Bober, Dorota Klimaszewska, Aldona Bobrowska– kierownictwo biura.
Krystyna Pudło, Melania Wacławik ,Józef Kaputa, Andrzej Żuk - kierownicy tras Zlotu.
Antoni Fudalej - kierownik transportu.
Alicja i Andrzej Pajor, Włodzimierz Widurek - obsługa techniczna Zlotu.

Cele i zadania jakie postawili sobie organizatorzy:

1.

Propagowanie idei św. Jana Pawła II - miłości, przyjaźni , umiłowania czynnego wypoczynku,
obcowania z przyrodą oraz integracji środowisk.

2.

Kreowanie idei krajoznawstwa oraz kwalifikowanej turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej szczególnie wśród młodzieży wszystkich stopni nauczania oraz licznych rodzin.

3.

Propagowanie
małopolskiego.

i

promowanie

regionalnych

produktów

turystycznych

województwa

Warunki uczestnictwa:
Zlot ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć osoby pełnoletnie, jak i te które nie ukończyły 18tego roku życia, pod warunkiem, że zostaną zgłoszone pod opieką osób pełnoletnich - za pisemną zgodą prawnych
opiekunów. Uczestnicy biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność, potwierdzając przyjęcie powyższego
warunku własnoręcznym podpisem na karcie uczestnictwa. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi
opiekun dorosły potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem (jeden dorosły opiekun na 10 uczestników
niepełnoletnich). Turystów rowerowych obowiązuje na trasach znajomość przepisów i przestrzeganie zasad
kodeksu drogowego, posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy. Obowiązkiem jest używanie na trasach zlotu
sprzętu ochronnego- szczególnie kasków i kamizelek odblaskowych. Kajakarzy obowiązuje umiejętność pływania,
potwierdzona kartą pływacką lub patentem żeglarskim – ewentualnie potwierdzenie tej umiejętności
własnoręcznie podpisanym oświadczeniem. Podczas spływu obowiązkowo należy mieć założoną kamizelkę
asekuracyjną. Ze względu na górski charakter rzeki - zalecamy stosowanie kasków ochronnych.
Zgłoszenie do udziału w Zlocie należy dokonać na karcie zgłoszenia – dokument dostępny na stronie
www.zlotjp2.pl -aktualności.Do zgłoszenia należy dołączyć ksero dowodu wpłaty wpisowego w wysokości .20.zł od osoby dla turystów pieszych i rowerowych natomiast kajakarze ze względu na dodatkowe koszty:dwukrotny
transport kajaków oraz osób na trasie Krościenko n/D. – Sromowce Niżne, obowiązuje wpisowe 40.- zł

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z wpisowym będą również przyjmowane w biurze Zlotu w przeddzień i w dniu jego
rozpoczęcia. Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest do posiadania dodatkowo środków finansowych w wysokości
ok.12 zł to są koszty wstępu na platformy widokowe na Trzech Koronach, Sokolicy, wstęp na drogę wodną przez
kajakarzy przez Pieniński Park Narodowy.
Trasa piesza drugiego dnia Zlotu przebiegać będzie przez Sokolicę oraz Trzy Korony, chętni do pokonania tej trasy
zostaną przewiezieni łodziami flisackimi do promu przed Szczawnicą skąd rozpoczyna się szlak na Sokolice.
Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zastosowało dla uczestników Zlotu dużą zniżkę z 50.-zł na 20.-zł.
Organizatorzy dopuszczają możliwość włączenia się do Zlotu w trakcie jego trwania z możliwością uzyskania zniżki
wpisowego. Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto; Instytut Tradycji Rzeczpospolitej i Samorządu
Terytorialnego pl. Sikorskiego 1 31-115 Kraków
nr.konta; 61 1160 2202 0000 0002 5175 1857 w tytule przelewu

„ Wpisowe na XXII Gwiaździsty Zlot” .

W ramach wpisowego uczestnikom Zlotu zapewnia się: - bezpłatne miejsce biwakowe na polu namiotowym w
Sromowcach Niżnych wraz z sanitariatami. - posiłek turystyczny (jeden w każdym dniu) - pamiątki Zlotu. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Zlotu –podstawową opiekę lekarską. transport sprzętu biwakowego i bagażu oraz asekurację na trasach rowerowych Zlotu. - transport osób i kajaków
na trasach Zlotu - udział w imprezach towarzyszących i konkursach.
Zakwaterowanie:
Organizatorzy Zlotu zapewniają bezpłatne miejsca na wyznaczonym polu namiotowym w Sromowcach Niżnych.
Uczestników obowiązuje indywidualne wyposażenie w podstawowy sprzęt turystyczny i biwakowy (namiot,
śpiwór, materac, kubek, sztućce itp.). Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników w kwaterach prywatnych
na własny koszt – w uzgodnieniu z właścicielami kwater.
Obowiązki uczestnika Zlotu:

1.

Przedstawienie w dniu przybycia dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego;

2.

Przestrzeganie programu dziennego;

3.

Podporządkowanie się decyzjom i zarządzeniom organizatorów;

4.

Przestrzeganie postanowień „Karty Turysty” oraz zasad bezpieczeństwa;

5.

Niesienie pomocy w razie konieczności , innym uczestnikom Zlotu;

6.

Kierownicy i opiekunowie grup zobowiązani są do posiadania apteczki pierwszej pomocy
zarówno na biwaku jak i na trasach Zlotu;

7.

Poruszanie się po wyznaczonych trasach Zlotu i oznakowanych trasach turystycznych;

8.

Przestrzeganie przepisów ochrony przyrody oraz przeciwpożarowych;

9.

Przestrzeganie ciszy nocnej w godz. 23.00 - 6.00;

Organizatorzy nie przewidują prowadzenia punktacji zespołowej ani indywidualnej. Niemniej jednak przewiduje
się wyróżnienia wraz z upominkami dla: - najliczniejszego zespołu; - najweselszego i najaktywniejszego zespołu; zespołu, który przyjedzie na Zlot z najdalej położonej miejscowości od Sromowiec Niżnych; - najmłodszego
uczestnika; - uczestnika o najdłuższym „stażu turystycznym” w poszczególnych kategoriach turystycznych. najliczniejszej rodziny biorącej udział w Zlocie; oraz szereg innych, o których organizatorzy poinformują w dniu
rozpoczęcia Zlotu.

Postanowienia końcowe:
1.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie i wyłącznej interpretacji niniejszego
Regulaminu.
2.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Zlotu
osobom trzecim i na odwrót.
3.
W wypadku stwierdzenia nadużycia alkoholu przez uczestnika Zlotu lub nie przestrzeganie
regulaminu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia go z listy uczestników.
4.

Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

5.

Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego;

6.
Zaleca się uczestnikom Zlotu dokonanie dodatkowego ubezpieczenia na czas dojazdu do
miejsca zlotu oraz powrotu do miejsca zamieszkania.
7.

Zabrania się rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi.

8.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby
organizacji Zlotu oraz na publikację zdjęć;
9.
Uzupełnieniem niniejszego regulaminu będą komunikaty szczegółowe podawane podczas
trwania Zlotu.

10.

Podczas trwania Zlotu organizatorzy przewidują szereg atrakcji , o których uczestnicy zostaną
poinformowani w dniu rozpoczęcia Zlotu.
Program dzienny Zlotu:
Środa 29 maja 2019



od godz. 9.00 – weryfikacja uczestników Zlotu , organizacja biwaku.



godz. 10.00-11.30 – wyjście ekip na trasy Zlotu



od godz. 15.00 - 16.00- posiłek turystyczny na biwaku godz.



17.00 - 19.00 - gry i zabawy zręcznościowe .
19.00 – 22.00 - ognisko, występ zespołu regionalnego, dyskoteka



Czwartek 30 maja 2019



godz. 10.00-10.30 - wyjście ekip na trasy Zlotu ,wyjazd rowerzystów oraz start kajakarzy.



godz. 14.00-14.30- przewóz kajaków i kajakarzy na pole biwakowe w Sromowcach Niżnych.



od godz. 15.00 – 16.00 - posiłek turystyczny na biwaku



godz. 17.00 – 19.00 - gry i zabawy zręcznościowe

godz.19.00 – 22.00- ognisko, ,piosenki biesiadne.



Piątek 31 maja 2019



godz.. 9.00 – 9.30 - wyjście ekip na trasy Zlotu oraz start kajakarzy i rowerzystów.



godz. 12.00 - 12.30 - przewóz kajaków i kajakarzy na pole biwakowe w Sromowcach Niżnych.



od godz. 12.30 – 13.30 - posiłek turystyczny na biwaku



godz. 14.00- uroczysta msza św. w Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny



godz. 15.00 - uroczyste zakończenie Zlotu na polu biwakowym: wręczenie nagród, dyplomów
oraz upominków.

Trasy piesze do wyboru w zależności od kwalifikacji turystycznej i możliwości finansowych:
1. Trasa górska – najdłuższa i najtrudniejsza: Sromowce Niżne * spływ Dunajcem do Szczawnicy Niżnej
na początek szlaku niebieskiego * wejście na szczyt Sokolicy * dalej przez Przełęcz Sosnów na szczyty
Czertezika i Czerteża * potem przez polanę * Bajków w kierunku ruin Zamku Pienińskiego * skąd
dochodzimy do Trzech Koron * schodzimy na Przełęcz Szopka * skąd szlakiem żółtym przez Wąwóz
Szopczańki wracamy do Sromowiec. .(czas przejścia 7.5 godziny)
2. Trasa górska – krótszy wariant trasy - Sromowce Niżne * spływ Dunajcem do Szczawnicy Niżnej na
początek szlaku niebieskiego * wejście na szczyt Sokolicy * dalej przez Przełęcz Sosnów na szczyty
Czertezika i Czerteża * potem do polany Bajków * skąd szlakiem żółtym przez Przełęcz Szopka i Wąwóz
Szopczański wracamy do Sromowiec. .(czas przejścia 6 godzin)
3. Trasa płaska - Sromowce Niżne * spływ Dunajcem do Szczawnicy Niżnej * przejście Drogą Pienińską
szlakiem czerwonym wzdłuż przełomu Dunajca do Czerwonego Klasztoru * powrót przez kładkę na
Dunajcu do Sromowiec.
4. Trasa górska – łatwa: Sromowce Niżne * przejście przez kładkę na Dunajcu na Słowację do
Czerwonego Klasztoru * stamtąd niebieskim szlakiem na przełęcz Sedlo Cerla * i dalej przez szczyt
Barsztyg do przełęczy Targov * tu zmiana szlaku na żółty i zejście do Huty nad Dunajcem * skąd powrót
Drogą Pienińską przez * Czerwony Klasztor * kładką na Dunajcu do Sromowiec.(czas przejścia 3.5
godziny)
5. Trasa górska – krótka - Sromowce Niżne * przejście szlakiem żółtym przez Wąwóz Szopczański na
Przełęcz Szopka * skąd szlakiem niebieskim na Trzy Korony * powrót tą samą drogą do Sromowiec
Niżnych. .(czas przejścia 3.5 godziny)
Trasy rowerowe:
1 .Ludźmierz– -Nowa Biała- Krempachy- Dursztyn- Niedzica- Sromowce Niżne ok. 60 km
2. Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor (Słowacja) -Leśnica - Szczawnica – Krościenko – Krośnica Sromowce Niżne ok 45 km

3. Sromowce Niżne – Sromowce Wyżne przejście graniczne ,trasa przez tereny na Słowacji –powrót
przez kładkę do Sromowców Niżnych ok. 30 km.
Trasa kajakowa:
Spływ kajakami lub pontonami Przełomem Dunajca na trasie: Sromowce Niżne – Krościenko n/D. w czwartek
30.maj 2019 i w piątek 31 maj 2019 ,transport kajaków i turystów z Krościenka n/D do Sromowiec Niżnych w
ramach wpisowego dla kajakarzy.
Szczegółowych informacji udziela komandor Zlotu Adam Barski tel. 501 871 732 oraz V-ce komandor Tadeusz
Walicki Tel. 781 501 493.

KARTA

ZGŁOSZEŃ

XXII GWIAŹDZISTY ZLOT TURYSTYCZNY SZLAKAMI św. JANA PAWŁA II
29-31 maja 2019 Sromowce Niżne.
Pesel
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Nazwisko i imię uczestnika

lub
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uczestnika

Data urodzenia

zamieszkania

lub

Adres e-mail.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

podpis

opiekuna

STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ORGANIZATORZY
ZLOTU GWARANTUJĄ. ŻE PODANE WYŻEJ DANE OSOBOSWE WYKORZYSTANE ZOSTANĄ JEDYNIE
DO CELÓW ORGANIZACYJNYCH ORAZ LISTA ZGŁOSZEŃ ZOSTANIE DOŁĄCZONA DO POLISY
UBEZPIECZENIOWEJ , NIE BĘDĄ UDOSTĘPNIONE OSOBOM TRZECIM.
UCZESTNCY WŁASNORECZNYM PODPISEM UPOWAŻNIAJĄ ORGANIZATOROW DO WYKORZYSTANIA
SWOJEGO WIZERUNKU NA ZDJĘCIACH ZE ZLOTU.

komandor Zlotu Adam Barski

