
REGULAMIN 

XII GWIAŹDZISTEGO ZLOTU TURYSTYCZNEGO 

SZLAKAMI JANA PAWŁA II 

26 MAJA – 28 MAJA 2011 Sromowce Niżne gmina Czorsztyn 

POD PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Pana Marka Sowy 

KOMITET HONOROWY: 
 Metropolita Krakowski – Jego Eminencja Kardynał  Stanisław Dziwisz 
 Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala – ks. Tadeusz Juchas 
 Kapelan VIII Drużyny Harcerskiej im. Augustyna Suskiego w Szaflarach – ks. proboszcz Andrzej Kamiński 
 Wójt gminy Czorsztyn – dr Tadeusz Wach 
 Posłowie na Sejm RP – Anna Paluch, Andrzej Gut-Mostowy, Marek Łatas, Edward Siarka 
 Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego – Kazimierz Barczyk 
 Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu – prof. Stanisław Hodorowicz 
 Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolski – Wojciech Grzeszek 
 Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego – Barbara Dziwisz, Jan Hamerski 
 Prezes Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej – Leszek Zegzda 
 Prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich – Jan Sienkiewicz 
 Burmistrz Miasta Gorlice – Witold Kochan 
 Sponsor wszystkich edycji Zlotu –Tomasz Steinhof – właściciel Firmy „Heban” oraz Andrzej Stania właściciel Wytwórni 

Wędlin „Stania” 
 Współinicjator Zlotu – przedsiębiorca Krystian Przewłocki 

Organizatorem Zlotu jest: Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach, Wójt Gminy Czorsztyn, Polskie 
Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

KIEROWNICTWO ZLOTU: 
 Komandor Zlotu:  Adam Barski 
 V-ce Komandor : Janina Plewa 
 V-ce Komandor: Tadeusz Walicki 
 Komandor honorowy: Czesław Klimaszewski 
 Kapelan Zlotu: ks. Mariusz Dydak 
 Kierownicy biura: Barbara Bober, Aldona Bobrowska 
 Kierownicy tras: Anna Filo, Ewa Giermek, Adam Grywalski, Adam Błaszczyk, Grzegorz Giermek, Dariusz 

Gołąbek, Jerzy Nycz, Leszek Wesół 
 Kierownik transportu: Grzegorz  Migdał 
 Obsługa techniczna:  Wiesław Żaba 

Cele i zadania jakie postawili sobie organizatorzy: 
 Propagowanie idei Jana Pawła II – miłości, przyjaźni, umiłowania czynnego wypoczynku, obcowania z przyrodą. 
 Kreowanie idei krajoznawstwa oraz kwalifikowanej turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej – szczególnie wśród młodzieży 

szkolnej i akademickiej. 
 Propagowanie regionalnego produktu turystycznego w Małopolsce. 
 Integracja społeczna różnych środowisk, w szczególności młodzieży szkolnej i akademickiej. 
 Realizacja hasła: „Rok 2011 rokiem turystyki rodzinnej w PTTK” 

Zlot odbywa się na trasach turystycznych: pieszych, rowerowych i kajakowych. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
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. 
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. Zalecamy używanie na trasach zlotu sprzętu ochronnego – szczególnie kasków ochronnych oraz 
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 – będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu – w 
terminie do 20.05.2011 r. Na zgłoszeniu należy podać dyscyplinę oraz trasę. Do karty zgłoszenia należy dołączyć ksero dowodu 
wpłaty wpisowego w wysokości 15 zł od osoby, kajakarzy obowiązuje wpisowe 25 zł od osoby, w tym przewóz sprzętu i osób na 
trasie Krościenko – Sromowce Niżne. Zgłoszenia uczestnictwa wraz z wpisowym będą również przyjmowane w biurze Zlotu w dniu 
jego rozpoczęcia. Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest do posiadania środków finansowych w wysokości ok. 12 zł (koszty wstępu 
na platformy widokowe na Trzech Koronach, Sokolicy, Zamku Czorsztyn oraz wstęp na drogę wodną przez Pieniński Park 
Narodowy). 

Organizatorzy dopuszczają możliwość włączenia się do Zlotu w trakcie jego trwania bez możliwości uzyskania zniżki 
wpisowego. Wpłaty należy dokonać na konto: 

Bank Spółdzielczy w Krościenku n. Dunajcem Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach 
Nr konta: 36 8817 0000 2002 0209 0421 0101 
W tytule należy dopisać „XII Gwiaździsty Zlot” 

W ramach wpisowego uczestnikom Zlotu zapewnia się: 
 bezpłatne miejsce biwakowe na polu namiotowym w Sromowcach Niżnych; 
 posiłek turystyczny (jeden w każdym dniu); 
 pamiątkę Zlotu (buton); 
 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Zlotu; 
 transport sprzętu biwakowego na trasach Zlotu (kajakarze i rowerzyści); 
 udział w imprezach towarzyszących. 

UWAGA: organizatorzy gwarantują wydanie pamiątek Zlotu jedynie osobom, które dokonały zgłoszenia i wpłaty wpisowego 
w terminie do 20.05.2011 r.. 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 wraz z sanitariatami. 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 UCZESTNIKA ZLOTU: 
 Przedstawienie w dniu przybycia dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego; 
 Przestrzeganie programu dziennego; 
 Podporządkowanie się decyzjom i zarządzeniom organizatorów; 
 Przestrzeganie postanowień „Karty Turysty” oraz zasad bezpieczeństwa; 
 Niesienie pomocy – w razie konieczności – innym uczestnikom Zlotu; 
 Kierownicy i opiekunowie grup zobowiązani są do posiadania apteczki pierwszej pomocy zarówno na biwaku jak i na trasie; 
 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. 

Organizatorzy nie przewidują prowadzenia punktacji zespołowej i 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”; 
 nagrody za zwycięstwa w konkursach sprawnościowych oraz konkursie piosenki turystycznej. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie i wyłącznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 
 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Zlotu osobom trzecim i na odwrót. 
 Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne jednak muszą one spełniać warunki do przeprowadzenia imprezy 

turystycznej. 
 W przypadku nie przybycia na Zlot wpisowe nie podlega zwrotowi. 
 Zaleca się uczestnikom Zlotu dokonanie dodatkowego ubezpieczenia na czas dojazdu do miejsca zlotu oraz powrotu do 

miejsca zamieszkania. 
 Zabrania się rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi. 
 Uzupełnieniem niniejszego regulaminu będą komunikaty szczegółowe podawane podczas trwania Zlotu. 
 Podczas trwania Zlotu organizatorzy przewidują szereg atrakcji, o których uczestnicy zostaną poinformowani w dniu 

rozpoczęcia Zlotu. 
 Zlot może zostać odwołany w przypadku powstania warunków pogodowych zagrażających życiu lub zdrowiu. 



TRASY PIESZE: 
26.05 2011 (czwartek) 

Sromowce Niżne – Trzy Korony (szlak żółty i niebieski przez Wąwóz Szopczański na Przełęcz Szopka, następnie szlak 
niebieski przez Siodło, stąd jeszcze 15 min. podejścia na platformę widokową na Okrąglicy. (Wstęp w sezonie turystycznym 
jest płatny i upoważnia również do wejścia na Sokolicę), powrót tą sama drogą na biwak w Sromowcach Niżnych 

27.05.2011 (piątek) 
Sromowce Niżne – przejście przez kładkę – Czerwony Klasztor (Słowacja) – Leśnica – powrót tą samą trasą na biwak w 
Sromowcach Niżnych 

28.05.2011 (sobota) 
Sromowce Niżne – ruiny zamku w Czorsztynie – zwiedzanie Zamku – Sromowce Niżne 

TRASY ROWEROWE: 
26.05 2011 (czwartek) 

Ludźmierz – wyjazd na trasę godz. 10.00 (Bazylika – Sanktuarium MB Gaździny Podhala) – Nowa Biała – Krempachy – 
Dursztyn – Niedzica – podjazd do Sromowiec przez Czerwony Klasztor lub przez Kąty – Sromowce Niżne (ok.60 km) 

27.05.2011 (piątek) 
Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor (Słowacja) – Leśnica – Szczawnica – Krościenko – Krośnica – Sromowce Niżne 
(ok. 45 km) 

28.05.2011 (sobota) 
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 w piątek 27 maja oraz w sobotę 28 maja 2011 r. 

PROGRAM DZIENNY ZLOTU 
25.05.2011 (środa) 

w godz. 18.00 – 20.00 przyjazd uczestników, weryfikacja i wydawanie pamiątek Zlotu, organizacja biwaku 
26.05.2011 (czwartek) 

godz.   7.00-10.00 – dalszy ciąg weryfikacji uczestników Zlotu 
godz. 10.00-10.30 – 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 

27.05.2011 (piątek) 
godz. 10.00-10.30 – wyjście ekip na trasy Zlotu oraz start kajakarzy i rowerzystów 
od godz. 15.00 – posiłek turystyczny na biwaku 
godz. 16.00-18.30 – gry i zabawy zręcznościowe 
godz. 19.00-22.00 – ognisko, występ zespołu regionalnego i konkurs piosenki turystycznej 

28.05.2011 (sobota) 
godz.   8.00 – uroczysta msza św. w kościele parafialnym w Sromowcach Niżnych 
godz.   9.00-9.30 – wyjście ekip na trasy Zlotu oraz start kajakarzy i rowerzystów 
od godz. 13.00 – posiłek turystyczny na biwaku 
godz. 14.00 – uroczyste zakończenie Zlotu: wręczenie nagród i upominków, występy zespołów regionalnych 


