
REGULAMIN 

XIII  GWIAŹDZISTEGO ZLOTU TURYSTYCZNEGO SZLAKAMI  

JANA PAWŁA II 

24-26 maja 2012 Szaflary 

POD PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
Pana Marka Sowy 

KOMITET HONOROWY: 
 Metropolita Krakowski – Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz 
 Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa 
 Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala – ks. Tadeusz Juchas 
 Posłowie na Sejm RP – Anna Paluch, Andrzej Gut-Mostowy, Marek Łatas, Edward Siarka 
 Senator RP – prof. Stanisław Chodorowicz 
 Przewodniczący NSZZ „Solidarność” regionu małopolski – Wojciech Grzeszek 
 Przewodniczący Sejmiku Małopolskiego – Kazimierz Barczyk 
 Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego – Barbara Dziwisz, Jan Hamerski 
 Wójt Gminv Szaflary – Stanisław Ślimak 
 Komendant OSP Szaflary – Władysław Migiel 
 Prezes Związku Podhalan oddział Szaflary – Józef Kolata 
 Sponsorzy wszystkich edycji Zlotu – Andrzej Stania – właściciel Firmy „Stania” oraz Tomasz Steinhof właściciel 

Firmy „Heban” 
 Współinicjator Zlotu, przedsiębiorca – Krystian Przewłocki 

ORGANIZATOREM ZLOTU jest: Biuro Zlotu – Komandor Adam Barski, Zespół Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach, Urząd Gminy w Szaflarach, OSP w Szaflarach oraz Związek 
Podhalan oddział w Szaflarach. 

KIEROWNICTWO ZLOTU: 
Komandor Zlotu: Adam Barski 

Komandor honorowy Zlotu: Czesław Klimaszewski 
V-ce Komandor: Tadeusz Walicki 

V-ce komandor: Radosław Fiedler 

Kapelan Zlotu: ks. Mariusz Dydak 
Kierownicy biura: Barbara Bober, Aldona Bobrowska 
Kierownicy tras: Anna Filo, Ewa Giermek, Adam Błaszczyk, Grzegorz Giermek, Dariusz Gołąbek,  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 oraz integracji różnych środowisk. 
 Kreowanie idei krajoznawstwa oraz kwalifikowanej turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej – 

szczególnie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. 
 Propagowanie i promowanie regionalnych produktów turystycznych. 

Zlot odbywa się na trasach turystycznych: 
 pieszych i rowerowych. 



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. Dopuszcza się udział dzieci pod opieką rodziców. 

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. 

Zgłoszenie do udziału w Zlocie należy dokonać na karcie zgłoszenia – będącej załącznikiem do niniejszego 
regulaminu, w terminie do 18.05.2012 r. Na zgłoszeniu należy podać dyscyplinę oraz trasę. Do karty zgłoszenia 
należy dołączyć ksero dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 15.- zł od osoby. Zgłoszenia uczestnictwa wraz 
z wpisowym będą również przyjmowane w biurze Zlotu w przeddzień i w dniu jego rozpoczęcia. Organizatorzy 
dopuszczają możliwość włączenia się do Zlotu w trakcie jego trwania bez możliwości uzyskania zniżki 
wpisowego. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
nr konta: 36 8812 0005 0000 0000 2017 0001 W tytule należy dopisać „XIII Gwiaździsty Zlot JP II – 
wpisowe”. 

Zgłoszenia należy wysyłać na adres:  
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach, ul. Szkolna 6, 34-424 Szaflary. 

W RAMACH WPISOWEGO UCZESTNIKOM ZLOTU ZAPEWNIA SIĘ: 
 bezpłatne miejsce biwakowe – pole namiotowe przy Parafii pod wezwaniem Andrzeja Apostoła w Szaflarach 
 posiłek turystyczny (jeden w każdym dniu) 
 pamiątki Zlotu 
 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Zlotu 
 opiekę lekarską 
 transport sprzętu i asekurację na trasach rowerowych 
 udział w imprezach towarzyszących 

UWAGA: organizatorzy gwarantują wydanie pamiątek Zlotu jedynie osobom, które dokonały zgłoszenia i wpłaty 
wpisowego w terminie do 18.05.2012 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 przy Parafii pod 
wezwaniem Andrzeja Apostoła w Szaflarach. 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. Informacji o zakwaterowaniu na kwaterach będzie udzielał v-ce komandor Radosław Fiedler, tel. 
606366450. 



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 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. 

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 Rabki-Zdrój; 
 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: 
 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. 
 W przypadku stwierdzenia nadużycia alkoholu przez uczestnika Zlotu lub nie przestrzeganie regulaminu, 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do natychmiastowego skreślenia go z listy uczestników. 
 Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
 W przypadku nie przybycia na Zlot wpisowe nie podlegają 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. 

PROGRAM DZIENNY ZLOTU: 
Środa 23.05.2012 

godz. 18.00-22.00 – przyjazd uczestników, weryfikacja i wydawanie pamiątek Zlotu, organizacja biwaku 

Czwartek 24.05.2012 
godz.   7.00-12.00 – dalszy ciąg weryfikacji uczestników Zlotu 
godz.   9.00-12.00 – wyjście ekip na trasy Zlotu 
godz. 15.00-16.00 – posiłek turystyczny na biwaku 
godz. 16.00-19.00 – gry i zabawy zręcznościowe 
godz. 19.00-22.00 – koncert kapeli i dyskoteka 

Piątek 25.05.2012 
godz.   9.00-10.00 – wyjście ekip na trasy Zlotu, wyjazd rowerzystów 
godz. 15.00-16.00 – posiłek turystyczny na biwaku 
godz. 17.00-18.30 – gry i zabawy zręcznościowe 
godz. 19.00-22.00 – ognisko, występ zespołu regionalnego i konkurs piosenki turystycznej 

Sobota 26.05.2012 
godz.   8.00-  9.00 – wyjście ekip na trasy Zlotu oraz start rowerzystów 
godz. 13.00-13.30 – posiłek turystyczny na biwaku 
godz. 14.00           – uroczysta Msza św. w amfiteatrze przed parafią św. Andrzeja Apostoła 
godz. 15.00           – uroczyste zakończenie Zlotu: wręczenie nagród i upominków, występy zespołów 

regionalnych 



TRASY PIESZE XIII EDYCJI ZLOTU: 
1. dzień 24.05.2012 Wyjście na trasę po weryfikacji w godz. 9.00 – 12.00 

I. Szaflary – Maruszyna Dolna – Maruszyna Górna – Skrzypne – Szaflary 
II. Szaflary – Zaskale – Maruszyna – Szaflary 

 
2. dzień 25.05.2012 

I. Szaflary – Szaflary Nowe – Krajowe (Biały Dunajec) – Bańska Wyżna – Bańska Niżna 
– Szaflary 
II. Szaflary – Bór – Nowy Targ (lotnisko) – Szaflary 

 
3. dzień 26.05.2012 

I. Szaflary – Ranisberg – Szaflary 
II. Szaflary – Bór – Leśnica – Sądel – Szaflary 

 
TRASY ROWEROWE XIII EDYCJI ZLOTU: 

1. dzień 24.05.2012 
Ludźmierz – Krauszów – Długopole – Wróblówka – Czarny Dunajec – Miętustwo – 
Czerwienne – Bachledówka – Skrzypne – Szaflary /35km/ 

2. dzień 25.05.2012 
Szaflary – Bór – Groń – Przełom Białki – Dursztyn – ŁapszeWyżne – Nowa Biała (trasa 
terenowa) – Gronków – Szaflary /40 km/ 

3. dzień 26.05.2012 
Szaflary – Biały Dunajec – Gliczarów Dolny – Gliczarów Górny – Bukowina Tatrzańska 
/Bieńkowski Wierch/ – Leśnica – Szaflary /25 km/ 

 
Szczegółowych informacji na tematy związane ze Zlotem udziela komandor Adam 
Barski tel. 501 871 732 oraz v-ce komandor Radosław Fiedler tel. 606 366 450. 


