
REGULAMIN  

X  GWIAŹDZISTEGO ZLOTU TURYSTYCZNEGO SZLAKAMI  JANA PAWŁA II 

28 – 30 Maja 2009  Sromowce Niżne   

POD PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
Pana Marka Nawary 

KOMITET HONOROWY: 

 Metropolita Krak owski - Jego Eminencja Kardynał  Stanisław Dziwisz  
 Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara 
 Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala – ks. Tadeusz  Juchas 
 Starosta Czerwonego Klasztoru (Słowacja)- Stefan Dziurny 
 Posłowie na Sejm RP – Anna Paluch, Bronisław Dutka. Wiesław Janczyk, Witold Kochan,              

Marek Łatas,   Andrzej Gut-Mostowy, Edward Siarka 
 Dziekan Wyższej Szkoły Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie                         

ks. prof. d r hab. Zbigniew Marek 
 Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Nowym   Targu                           

- prof. Stanisław Hodorowicz 
 Prorektor ds. dydaktycznych, Dziekan Wydziału Humanistyki i Zdrowia Alina Chełmińska  

Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla . 
 Przewodniczący NSZZ „Solidarność” regionu małopolski – Wojciech Grzeszek 
 Radni Sejmiku Małopolskiego -Barbara Dziwisz, Witold Kozłowski,  Jan  Hamerski,  
 Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – Andrzej Mróz 
 Wójtowie Gmin, Czorsztyn – Waldemar Wojtaszek, Gminy Stryszów  - Jan  Wacławski 
 Prezes Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej - Jan  W ieczorkowski 
 Prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich – Jan  Sienkiewicz 
 Współinicjator Zlotu – Krystian  Przewłocki 
 Wieloletni działacz turystyki kajakowej – Zbigniew   Mizerek 

 

Organizatorem Zlotu jest: 

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach,                                                     
Małopolskie Centrum Informacji Turystycznej w Krakowie,                                                                       
Wójt Gminy Czorsztyn,                                                                                                                                      
Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej, przy ws półpracy: 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego   

Kierownictwo Zlotu: 

Komandor Zlotu:  Adam  Barski 
V-ce Komandor :  Tadeusz  Walicki 
V-ce Komandor :  Janina  Plewa 
Kapelan Zlotu:     ks. Mariusz  Dydak 
Kierownicy biura :  Barbara  Bober, Aldona  Bobrowska, Kinga  Latocha. 
Kierownicy tras : Anna Filo, Ewa Giermek, Adam Błaszczyk, Grzegorz, Giermek ,Adam Grywalski, 
      Jerzy Nycz , Leszek  Wesół,  
Kierownik transportu:  Grzegorz  Migdał                                 Obsługa techniczna:  W iesław Żaba 

 Cele i zadania jakie postawili sobie organizatorzy: 

1. Propagowanie idei Jana Pawła II - miłości, przyjaźn i , umiłowania czynnego wypoczynku, obcowania z 
przyrodą oraz integracji środowisk.  

2. Kreowanie idei krajoznawstwa oraz kwalifikowanej turystyki pieszej, rowerowej  i kajakowej - 
szczególnie wśród młodzieży s zko lnej i akademickiej.  

3. Propagowanie i promowanie regionalnych produktów turystycznych.  



 Zlot odbywa się na trasach turystycznych: 

 - pies zych ,  rowerowych i  kajakowych  

WARUNKI UCZES TNICTWA:  

             Zlot ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć osoby pełnoletnie, jak i te które nie ukończyły 18- 
tego roku życia, pod warunkiem, że zostaną zgłoszone pod opieką osób pełnoletnich - za pisemną zgodą 
prawnych opiekunów. Dopuszcza się udział dzieci pod opieką rodziców. 
            Uczestnicy biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność, potwierdzając przy jęcie 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 obowiązu je umiejętność pływania, potwierdzona kartą p ływacką lub patentem żeg larskim – 
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 - będącej załącznikiem do 
niniejszego regulaminu, w terminie do 21.05.2009 r. Na zgłoszeniu należy podać dyscyplinę oraz trasę. Do karty 
zgłoszenia należy dołączyć ksero dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 15.- zł od osoby dla turystów 
pieszych i rowerowych, natomiast ka jakarze ze względu na dodatkowe koszty, dwukrotny transport kajaków 
oraz osób na trasie Krościenko n/D. – Sromowce Niżne ,obowiązuje wpisowe 25.- zł . Zg łoszenia uczestnictwa 
wraz z wpisowym będą również przy jmowane w biu rze Zlotu w przeddzień i w dniu jego rozpoczęcia. Każdy 
uczestnik Zlotu zobowiązany jest do posiadania dodatkowo środków finansowych w wysokości ok.12 zł (koszty 
wstępu na platformy widokowe na Trzech Koronach, Sokolicy, wstęp do Zamku w Niedzicy oraz wstęp na 
drogę wodną przez Pieniński Pa rk Narodowy). 
            Organizatorzy dopuszczają możliwość włączen ia się do Zlotu w trakcie jego trwania bez możliwości 
uzyskania zniżki wpisowego. Wpłaty należy dokonać na konto: 
 
Bank S półdzielczy w Krościenku n/D  
Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach 
 Nr konta: 36 8817 0000 2002 0209 0421 0101 
 W tytule należy dopisać „X Gwiaździsty Zlot” 

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: 

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach 
34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3 

W ramach wpisowego uczestnikom Zlotu zapewnia się: 

- bezp łatne 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  
- opiekę lekarską. 
- transport sprzętu biwakowego i bagażu oraz asekurację na trasach rowerowych Zlotu. 
-  transport osób i kajaków na trasach Zlotu 
-  udział w imprezach towarzyszących  

 UWAGA: organizatorzy gwarantują wydanie pamiątek Zlotu jedynie osobom, które dokonały zgłoszenia i 
wpłaty wpisowego w terminie do 21.05.2009. Osoby zgłoszone po tym terminie oraz te, które włączą się do Zlotu 
w czasie jego trwania otrzymają pamiątki w terminie późniejszym.  

 

 

 



 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, itp.). Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników w kwaterach prywatnych na 
własny koszt – w uzgodnieniu z właścicielami kwater. 

 OBOWIĄZKI UCZES TNIKA ZLOTU: 

- Przedstawienie w dniu przybycia dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego; 
- Przestrzeganie programu dziennego; 
- Podporządkowanie się decyzjom i zarządzen iom organizatorów; 
- Przestrzeganie postanowień „Karty Turysty” oraz zasad bezpieczeństwa; 
- Niesienie pomocy - w razie kon ieczności - innym uczestnikom Zlotu; 
- Kierownicy i opiekunowie grup zobowiązan i są do posiadania apteczki p ierwszej pomocy zarówno na biwaku 
jak i na  trasach Zlotu;  
- Poruszanie się po wyznaczonych trasach Zlotu i oznakowanych trasach turystycznych; 
- Przestrzeganie przepisów ochrony przyrody oraz przeciwpożarowych; 
- Przestrzeganie ciszy nocnej w godz. 23.00 - 6.00; 

 UWAGA:   Ze względu na fakt, że Zlot odbywa się w strefie nadgranicznej oraz częściowo na terenie Słowacji 
- uczestnicy zobowiązani są do posiadanie dowodów tożsamości lub paszportów.  Uczestnicy, którzy n ie 
posiadają takich dokumentów, powinni przesłać do Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w 
Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy zdjęcie legitymacyjne. Po przesłaniu odpowiednio opisanego 
zdjęcia (data urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania) osoby te zostaną ujęte na listę uprawniającą do 
przekroczenia gran icy. 

Organizatorzy nie przewidują prowadzenia punktacji zes połowej ani indywidualnej. Niemniej jednak 
przewiduje się wyróżnienia wraz z upominkami dla: 

- najliczn iejszego 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 b iorącej udział w Zlocie; 
oraz szereg innych, o których organizatorzy poinformują w dniu rozpoczęcia Zlotu. 

Postanowienia końcowe:  

 - Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulamin ie i wyłącznej interpretacji nin iejs zego 
Regulaminu. 
- Organizatorzy n ie bio rą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Zlotu osobom trzec im i 
na odwrót. 
- W wypadku stwierdzenia nadużycia alkoholu przez uczestnika Zlotu lub nie przestrzeganie    regulaminu, 
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia go z listy uczestników. 
- Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
- W przypadku nie przybycia na Zlot wpisowe n ie podlegają zwrotowi. 
- Zaleca się uczestnikom Zlotu dokonanie dodatkowego ubezpieczen ia na czas do jazdu do miejsca zlotu oraz 
powrotu do miejsca zamies zkania. 
- Zabrania się rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi. 
- Uzupełn ieniem niniejszego regulaminu będą komunikaty szczegółowe podawane podczas trwania Zlotu. 
-  Podczas trwania Zlotu organizatorzy p rzewidują szereg atrakcji , o których uczestnicy zostaną poinformowani 
w dniu rozpoczęcia Zlotu. 

TRAS Y PIES ZE: 

1.      Sromowce Niżne  – Trzy Korony – Sokolica – Sromowce Niżne 
2.      Sromowce Niżne  – Czerwony Klasztor ( Słowacja) – Leśnica – powrót tą samą t rasą na biwak w    
         Sromowcach Niżnych 
3.      Sromowce Niżne  – Zamek w Niedzicy – zwiedzanie Zamku lub Zapory – Sromowce Niżne  
 



 
TRAS Y 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 trasa przez tereny na Słowacji –powrót przez kładkę do 

Sromowców Niżnych ok.30 km.  

TRASA KAJAKOWA:  

Spływ Przełomem Dunajca na trasie: Sromowce Niżne – Krościenko n/D. w piątek 29.05.09 i w sobotę 
30.05.09,transport kajaków i turystów z Krościenka n/D do Sromowiec Niżnych w ramach wpisowego. 

PROGRAM DZIENNY ZLOTU  

Środa 27.05.09: w godz. 18.00 – 21.00  

 – przy jazd uczestników, weryfikacja i wydawanie pamiątek Zlotu, organizacja biwaku.  

Czwartek 28.05.09  

godz.  7.00-10.00  – dalszy ciąg weryfikacji uczestników Zlotu  
godz.  10.00-11.30 – wyjście ekip na trasy Zlotu 
od godz. 15.00  - posiłek turystyczny na biwaku 
godz. 16.00 -  19.00 - gry i zabawy zręcznościowe 
godz. 19.00 – 22.00 - koncert kapeli i dyskoteka 

 Rowerzyści startują z Ludźmierza ok. godz, 10.00, istnieje możliwość rozpoczęcia Zlotu przez 
rowerzystów w Sromowcach Niżnych, trasa pierwszego dnia zostanie ustalona.  

Piątek 29.05.09  

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 - posiłek turystyczny na biwaku 
godz. 16.00 – 18.00 - gry i zabawy zręcznościowe 
godz. 19.00 – 22.00- ognisko, występ zespołu regionalnego i konkurs piosenki turystycznej   

Sobota 30.05.09  

godz.  8.00  -uroczysta Msza św. 
godz.  9.00 – 9.30  - wyjście ekip na trasy Zlotu oraz start kajakarzy i rowerzystów. 
godz.  13.00-13.30 - przewóz kajaków i kajakarzy na pole biwakowe w Sromowcach Niżnych. 
od godz. 14.00 – 14.30   - posiłek turystyczny na biwaku 
godz.  15.00- uroczyste zakończenie Zlotu: ogłoszenie klasyfikacji , wręczenie nagród i upominków,   
występy  zespołów reg ionalnych. 
 
Szczegółowych informacji udziela komandor Zlotu Adam Barski tel. 0 501  871 732 
Fax. (012) 421 30 36 
oraz  v-ce komandor Zlotu Janina Plewa tel. (018) 275 00 70 w 128 
 
 


