REGULAMIN
59. ZLOTU TURYSTÓW
NA WIELKIEJ SOWIE 2019
29 WRZEŚNIA 2019 ROKU
I. Organizatorzy:
Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu
II. Cel imprezy:
• Popularyzacja i promocja turystyki aktywnej,
• Promocja regionu Wałbrzyskiego i Gór Sowich oraz ich walorów krajobrazowych, turystycznych, historycznych
i przyrodniczych,
• Popularyzacja spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz ukazania gór, jako przykładu form
pożytecznego i edukacyjnego rodzaju aktywności ruchowej,
• Obchody Światowego Dnia Turystyki.
III. Zapisy i uczestnictwo
W Zlocie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy do dnia 23 września 2019 roku opłacą wpisowe w wysokości:
• 15 zł członkowie PTTK,
• młodziez szkolna 10 zł,
• pozostali uczestnicy 20 zł;
(Wpisowe poktywa koszt: transportu autokarem z miejsca startowego na Przełęcz Walimską lub Przełęcz Sokolą i
powrót, znaczka zlotowego, opieki przewodnika, kiełbaski na ognisko + dodatków)
Zapisy oraz wpłaty na Zlot należy dokonywać w biurze Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej
w Wałbrzychu przy ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych, (wejście od ul. Wajdy 2), tel.: 530 862 663,
uczestnictwo zgłosić można również pocztą mailową: poczta@pttk.walbrzych.pl (z dołączonym oświadczeniem
o akceptacji i zapoznaniu się z regulaminem imprezy oraz dowodem wpłaty)
Wpłaty:
nr konta: 22 1090 2271 0000 0005 8400 0507
z dopiskiem Zlot na Wielkiej Sowie
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą wziąć udział w imprezie tylko pod opieką osoby dorosłej,
Młodzież po ukończeniu 16 roku życia może uczestniczyć w Zlocie bez opiekuna jednak winna posiadać pisemną
zgodę rodziców lub prawnego opiekuna,
Grupy szkolne uczestniczą w Zlocie pod opieką nauczycieli lub osób upoważnionych, zgodnie z obowiązującym
prawem, które reguluje odpowiednia Ustawa i powinny być zgłoszone listą (wzór listy stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu) oraz powinny posiadać kartę wycieczki podpisaną przez Dyrekcję szkoły. W przypadku grup
zorganizowanych, zgłaszający powinien w czasie imprezy zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów adekwatną
do liczby zgłaszanych osób wynikającą z przepisów prawa,
Na karcie zgłoszenia należy podać oprócz swojego imienia i nazwiska również PESEL oraz adres zamieszkania,
Uczestnicy rajdu powinni być zaopatrzeni we właściwy ubiór do turystyki górskiej, odpowiednie wyposażenie
turystyczne, oraz apteczkę pierwszej pomocy,
Uczestnicy mają obowiązek zgłosić organizatorowi przed rozpoczęciem imprezy o odbywanych lub przebytych
chorobach, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia lub umysłu podczas trwania imprezy lub, które mogłyby
negatywnie wpłynąć na uczestnika podczas odbywania czynności związanych z realizacją imprezy.
W przypadku nie pojawienia się uczestnika na miejscu zbiórki (i nie zgłoszenia tego faktu min. na 3 dni przed
terminem imprezy) wpisowe nie będzie zwracane,
Uczestnictwo w Zlocie i wpisanie się na listę oznacza akceptację niniejszego Regulaminu,
Zgłoszenia uczestników po terminie zapisów podanym w Regulaminie będą brane pod uwagę tylko w przypadku
wolnych miejsc, przy czym na trasie z przewodnikiem liczba miejsc jest ograniczona z przyczyn logistycznych
i technicznych,
Uczestnicy Zlotu nie będący członkami PTTK i nie posiadający aktualnie opłaconej składki winni być
ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Członkowie PTTK z opłaconą
składką za rok bieżący są ubezpieczeni,
Wszyscy uczestnicy Zlotu biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i winni być świadomi trudności
tras górskich oraz swoich umiejętności i sił,
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Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, przy czym Organizator w przypadku złych warunków
atmosferycznych (deszcz, niska temperatura itp.) ma prawo do modyfikacji trasy lub przeniesienia miejsca
zakończenia Zlotu w inne miejsce (np. do schroniska) po uprzednim powiadomieniu wszystkich uczestników
Zlotu,
Zarówno organizator jak i uczestnicy Zlotu podczas trwania imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów
wynikających z Ustawy o Usługach Turystycznych jak i przepisów i regulaminów miejsc, w których odbywa się
Zlot (regulaminy odwiedzanych obiektów, Przepisy Ruchu Drogowego w miejscach, w których obowiązują itp.).
Na trasach rajdu wyznaczeni Przewodnicy i Przodownicy są przedstawicielami Organizatora Zlotu,
Integralną częścią Regulaminu jest Program Zlotu,
W przypadku zauważenia nieprawidłowości podczas trwania imprezy oraz ewidentnego łamania regulaminu
należy niezwłocznie poinformować Komandora Zlotu lub przedstawiciela Organizatora Zlotu,
Na trasie Zlotu uczestnik jest zobowiązany przestrzegać poleceń i stosować się do wskazówek wydawanych
przez Przewodnika na wyznaczonej trasie;

IV. Czas, miejsce, program oraz trasy Zlotu.
- Zlot Turystów na Wielkiej Sowie odbędzie się 29 września 2019 roku (w niedzielę),
- Organizator zapewnia 2 oficjalne trasy wycieczki górskiej w ramach Zlotu.
• I trasa: Sowa dla Łazików – pętla autobusowa linii nr 5, Rzeczka 25
• II trasa: Sowa w obiektywie - trasa fotograficzna z Przełęczy Walimskiej na Wielką Sowę;
Miejsce zbiórki: Wałbrzych , ul. Wysockiego 27, przy firmie ROL (obok Starej Kopalni) o godzinie 8:00.
Zakończenie Zlotu odbędzie się o godzinie 16:30 (powrót autokarem).
Organizator w ramach imprezy przewiduje zrealizowanie całego cyklu zdarzeń i atrakcji w ściśle określonym czasie,
które są wymienione w programie imprezy. Program jest załącznikiem do niniejszego regulaminu i stanowi
jego integralną część.
Ponadto przodownicy turystyki górskiej będą prowadzili punkt z potwierdzeniem uczestnictwa w Zlocie.
V. Postanowienia końcowe:
• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (członkowie PTTK są ubezpieczeni z tytułu przynależności
do organizacji),
• Uczestników Zlotu obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu.
• Zlot ma charakter imprezy Ogólnopolskiej i ogólnodostępnej po wcześniejszym zgłoszeniu się w ustalonym
terminie oraz po uiszczeniu odpowiedniej kwoty.
• Organizator zobowiązany jest do przedstawienia Regulaminu każdemu uczestnikowi Zlotu.
• Uczestnik Zlotu jest zobowiązany stosować się do zaleceń Organizatora i Przewodników na trasach.
• Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu skutkuje usunięciem i skreśleniem z imprezy Uczestnika bez zwrotu
poniesionych przez Uczestnika kosztów.
• Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
Więcej informacji na: www.walbrzych.pttk.pl,
oraz portalu Facebook: PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu
Kontakt do organizatorów:
PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
tel: 530 862 663
e-mail: poczta@walbrzych.pttk.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ
ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych
tel. 530-862-663, e-mail: poczta@walbrzych.pttk.pl
http://walbrzych.pttk.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W 59 Zlocie Turystów na Wielkiej Sowie
29 września 2019 r.
Zgłaszam udział w 59 Zlocie Turystów na Wielkiej Sowie, który odbędzie się w terminie 29.09.2019 r.
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA: (w przypadku grup zorganizowanych proszę wpisać dane kierownika/opiekuna grupy,
a listę z danymi zgłaszanych osób dołączyć jako załącznik do niniejszej karty z dopiskiem nazwy organizacji,
stowarzyszenia, szkoły, klubu i jej adresem):
1.Imię i nazwisko………………………..…………….………………………………….
2.Data i miejsce urodzenia………………………….…………………..……………….
3.Adres zamieszkania……………………………….…..……………………………….
…………………….………………………………………………
4.Tel.………..………………………....
e-mail:………………………………..
5. PESEL…………………….……..nr dowodu osobistego………………………..……..
6. Nr legitymacji członkowskiej PTTK……………..…………………...…(jeżeli posiada)
7. Chcę otrzymywać informacje o imprezach na skrzynkę e-mail: TAK

NIE

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem imprezy, biorę udział w imprezie na własną odpowiedzialność i
posiadam ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Polskiego Towarzystwa Turystyczno
– Krajoznawczego o/ Ziemi Wałbrzyskiej (Dz. U. nr 133, poz. 833 z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych).
MIEJSCOWOŚĆ:…………………………………………

DNIA…………………………...
PODPIS:…………………………….

Załącznik dla grup zorganizowanych na odwrocie

NAZWA GRUPY (organizacja)……………….……………………………………………….
Data
Lp.

Imię i nazwisko

Adres

PESEL

Nr leg. PTTK
urodzenia
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Podpis

