
Drodzy Przyjaciele – entuzjaści turystyki pieszej i rowerowej. 

Z radością będziemy gościć Was na terenach Miasta i Gminy Myślenice podczas trwania XIV 

edycji Gwiaździstego Zlotu Turystycznego Szlakami Jana Pawłami.. 

Dołożymy wszelkich starań by spełnić Wasze oczekiwania, a może i kaprysy. Pragniemy 

byście, po trzydniowym pobycie, wyjeżdżali z przekonaniem, że ziemia Myślenicka jest bardzo ciekawa i 

gościnna. A na ten zlotowy czas bierzemy Was pod opiekuńcze skrzydła, zapewniając „wikt i opierunek”; 

no może z opierunkiem gorzej, ale wikt będzie – wszak sponsorów ci u nas dostatek. 

 Wszystkim uczestnikom Zlotu, poza celami, które sobie organizatorzy wyznaczyli, serdecznie 

życzymy wspaniałego wypoczynku przy pięknej pogodzie, wiatru zawsze w plecy, tras z górki, mało 

piachu, a dużo nowych przyjaźni. 

   

   Z turystycznym pozdrowieniem organizatorzy Zlotu. 

 

REGULAMIN 
XIV  GWIAŹDZISTEGO ZLOTU TURYSTYCZNEGO SZLAKAMI JANA PAWŁA II  

23 – 25 Maja 2013 Myślenice 
POD PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  

Pana Marka Sowy 

KOMITET HONOROWY: 

� Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz – Metropolita Krakowski; 
� Pani Karolina Kaczorowska – Małżonka ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej; 
� Pan Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego; 
� Pan Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Sejmiku Małopolskiego; 
� ks. Tadeusz Juchas – Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala; 
� Posłowie na Sejm RP – Pani Anna Paluch, Pan Marek Łatas, Pan Andrzej Gut-Mostowy;  
� Pan Maciej Ostrowski – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice; 
� Pan Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego; 
� Pan Wojciech Grzeszek – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” regionu małopolski; 
� Pan Gniewomir Rokosz – Kuczyński – Dyrektor Generalny Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej; 
� Radni Sejmiku Małopolskiego – Pani Barbara Dziwisz, Pan Jan Hamerski, Pan Mieczysław Kęsek Pan Jarosław Szlachetka 
� Pan Jerzy Nycz – Harcmistrz ZHP, wielokrotny uczestnik Zlotu; 
� Pan Tomasz Steinhof  i Pan Andrzej Stania – Sponsorzy wszystkich dotychczasowych edycji Zlotu:  
� Pan Krystian Przewłocki – Współinicjator Zlotu, przedsiębiorca  

Organizatorzy Zlotu:  

Myślenickie Towarzystwo Kultury, Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Instytut Tradycji Rzeczypospolitej, Biuro organizacyjne Zlotu oraz Firma 
Invitour –Polska 

 

Kierownictwo Zlotu: 

1. Komandor Zlotu –Adam Barski; 
2. V-ce komandor – Piotr Szewczyk; 
3. V-ce komandor (rzecznik prasowy Zlotu) Tadeusz Walicki; 
4. V-ce komandor (animator konkursów sprawnościowych) Radosław Fiedler; 
5. Kapelan Zlotu – ks. Mariusz Dydak; 
6. Biuro organizacyjne Zlotu –Barbara Bober, Aldona Bobrowska, Agnieszka Horab; 
7. Kierownicy Tras – Anna Filo, Ewa Giermek, Adam Błaszczyk, Grzegorz Giermek, Dariusz Gołąbek, Leszek Wesół; 
8. Ekipa techniczno-transportowa – Grzegorz Migdał, Wiesław Żaba. 



 

 Cele i zadania, jakie postawili sobie organizatorzy: 

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

2. Wzmocnienie istniejących już na terenie Województwa Małopolskiego ofert turystyki miejskiej i kulturowej poprzez ich 
promocję i prezentację wśród uczestników Zlotu; 

3. Propagowanie i promowanie regionalnych produktów turystycznych, poprzez upowszechnianie aktywnej formy wypoczynku i w 
pożyteczny sposób zagospodarowanie wolnego czasu; 

4. Promowanie bogactwa walorów turystycznych „małych ojczyzn” Województwa Małopolskiego 
5. Kreowanie idei krajoznawstwa oraz kwalifikowanej turystyki pieszej, rowerowej  i kajakowej - szczególnie wśród młodzieży 

szkolnej i akademickiej; 
6. Promocja zdrowego stylu życia; 
7. Aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz uprawiania turystyki; 
8. Popularyzacja folkloru, zabytków oraz walorów krajoznawczych  Małopolski. 

Tegoroczny Zlot odbywa się na trasach turystycznych pieszych i rowerowych. 

Warunki Uczestnictwa:  

1. 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.  

2. W Zlocie mogą uczestniczyć turyści z całego regionu Polski i z zagranicy reprezentujący organizacje turystyczne, młodzieżowe, 
sportowe, szkoły i instytucje, osoby indywidualne, mile widziane całe rodziny. 

3. 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). 

4. 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. 

5. Turyści biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność prawną i materialną .         
6. Zgłoszenie do udziału w Zlocie należy dokonać na karcie zgłoszenia - będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu, w 

terminie do 21.05.2013 r. Na zgłoszeniu należy podać dyscyplinę oraz trasę. Do karty zgłoszenia należy dołączyć ksero dowodu 
wpłaty wpisowego w wysokości 15 zł. i przesłać ją na adres organizatora. Zgłoszenia uczestnictwa wraz z wpisowym będą 
również przyjmowane w biurze Zlotu w przeddzień i w dniu jego rozpoczęcia Opiekunowie grup są zwolnieni z wpisowego. 
Organizatorzy dopuszczają możliwość włączenia się do Zlotu w trakcie jego trwania bez możliwości uzyskania zniżki wpisowego. 
Wpłaty należy dokonać na konto: 

Myślenickie Towarzystwo Kultury 
Ul. Rynek 27, 32-400 Myślenice  

Bank Pekao S.A odział w Myślenicach 
32 1240 5051 1111 0010 4160 7966 

W tytule należy dopisać „XIV Gwiaździsty Zlot 2013” 

 

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: 

Myślenickie Towarzystwo Kultury 
Ul. Rynek 27, 32-400 Myślenice  
www.kultura.myslenice.pl, towarzystwokultury@gmail.com   

W ramach wpisowego uczestnikom Zlotu zapewnia się: 

1. Bezpłatne miejsce biwakowe na polu namiotowym w Myślenicach – Zarabie (wraz z sanitariatami); 
2. Posiłek turystyczny gorący (jeden w każdym dniu Zlotu);  
3. Odznakę Zlotu.  
4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Zlotu;  
5. Opiekę lekarską;  
6. Transport i asekurację na trasach rowerowych;  
7. Materiały promocyjne Województwa Małopolskiego i Miasta i Gminy Myślenice;  
8. Pamiątkowe gadżety Zlotu; 
9. Udział w imprezach towarzyszących. 



 UWAGA: organizatorzy gwarantują wydanie pamiątek Zlotu jedynie osobom, które dokonały zgłoszenia i wpłaty wpisowego w terminie do 

15.05.2013. 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 Myślenicach –Zarabie. Uczestników obowiązuje 
indywidualne wyposażenie w podstawowy sprzęt turystyczny i biwakowy (namiot, śpiwór, materac, sztućce itp.). Istnieje możliwość 
zakwaterowania uczestników w kwaterach prywatnych na własny koszt – w uzgodnieniu z właścicielami kwater (baza kwater dostępna na 
stronie internetowej www.myslenice.pl). Informacji o polu namiotowym udziela właściciel: 796-182-365 

 Obowiązki Uczestnika Zlotu: 

1. Przedstawienie w dniu przybycia dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego; 
2. Przestrzeganie programu dziennego Zlotu; 
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: 

1. Najliczniejszego zespołu; 
2. Najweselszego i najaktywniejszego zespołu; 
3. Zespołu, który przyjedzie na Zlot z najdalej położonej miejscowości od Myślenic; 
4. Najmłodszego uczestnika; 
5. Uczestnika o najdłuższym „stażu turystycznym” w poszczególnych kategoriach turystycznych. 
6. Najliczniejszej rodziny biorącej udział w Zlocie; 
7. Przewidziano także szereg innych nagród, 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. Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne; 
4. W przypadku nie przybycia na Zlot wpisowe nie podlegają zwrotowi; 
5. Zaleca się uczestnikom Zlotu dokonanie dodatkowego ubezpieczenia na czas dojazdu do miejsca zlotu oraz powrotu do miejsca 

zamieszkania. Organizatorzy nie ubezpieczają rowerów oraz sprzętu turystycznego uczestników Zlotu; 
6. Zabrania się rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi; 
7. Osoby niestosujące się do Regulaminu i Karty Turysty oraz nadużywające alkoholu mogą być wykluczone z uczestnictwa w Zlocie 

bez zwrotu wpisowego; 
8. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu będą komunikaty szczegółowe podawane z radiowęzła, podczas trwania Zlotu. 
9. Podczas trwania Zlotu organizatorzy przewidują szereg atrakcji, o których uczestnicy zostaną poinformowani w dniu rozpoczęcia 

Zlotu. 

Trasy piesze:    

23.05.2013  /czwartek/ - Myślenice – szlakiem niebieskim do Sieprawia – źródło bł. A. Salawy – powrót z pętli PKS nad źródłem – przez 

Zawadę i Polankę do Myślenic  

Szlak trudny orientacyjnie! 

Czas przejścia:4h, ok. 12km. Szlak bł. A. Salawy 

 

24.05.2013   /piątek/ - Myślenic – Ukleina – Śliwnik – Działek – Schronisko Kudłacze – (szlaki czerwony) Działek – Śliwnik – Chełm kościół – 

w dół drogą jezdną na Zarabie – Myślenice 

Czas przejścia: 6h, ok. 20km 

Szlak, którym chodził Jan Paweł II z ks. Dziwiszem, jeszcze jako kardynał krakowski. Szlak im. Jana Pawła II 

 



25.05.2013 /sobota/ - Myślenice – wyjazd kolejką na Chełm – (szlak zielony) Śliwnik – (szlak czerwony) w kierunku Ukleiny – bez szlaku na 

północ przez osiedle Scyrek  do szlaku niebieskiego – Zarabie – Myślenice – szlakiem niebieskim .  

Czas przejścia: 3:30h, ok. 10km  

Trasy piesze opracowane przez PTTK oddział Myślenice. 

Trasy rowerowe:  

23.05.2013 (czwarte)   
Ludźmierz – Pyzówka – Sieniawa – Raba Wyżna – Spytkowice – Skawa –Naprawa – Łętownia Tokarnia – Krzczonów – Pcim – Stróża – 
Myślenice / 65 km/ 
Istnieje możliwość rozpoczęcia Zlotu przez rowerzystów w z pola biwakowego  w Myślenicach, trasa pierwszego dnia zostanie ustalona. 

24.05.2013  /piątek/  
Szlak czerwony - okrężny  
Długość: 16, 1 km,  
nawierzchnia: asfalt, żwir , grunt, beton,  
różnica wzniesień: ok. 348 m 
Szczegółowy opis trasy w załączeniu.  

25.05.2013  /sobota/ 
Szlak zielony - stokowy  
Długość: 7,6 km  
nawierzchnia: grunt, asfalt, żwir, beton  
różnica wzniesień: ok. 170 m 
Szczegółowy opis trasy w załączeniu.  

 

Program dzienny Zlotu  

• środa 22.05.2013  
- godz. 18.00 do 21.00 – przyjazd uczestników, weryfikacja i wydawanie pamiątek Zlotu, organizacja biwaku.  

• czwartek 23.05. 2013  
- godz. 8.00-10.00  - dalszy ciąg weryfikacji uczestników Zlotu;  
- godz. 10.00 - start rowerzystów z Ludźmierza; 
- godz. 10.00 – 10.30  – wyjście ekip na trasy piesze Zlotu 
- od godz. 15.00 – posiłek turystyczny na biwaku;  



- godz. 16.00 – 19.00 – gry i zabawy zręcznościowe; 
- godz. 19.00 – 22.00 – dyskoteka na terenie obozowiska 

• piątek 24.05.2013  
- godz. 10.00 – 10.30 – wyjście ekip na trasy Zlotu, wyjazd rowerzystów;  
- od godz. 15.00 – posiłek turystyczny na biwaku; 
- godz. 16.00 – 18.30 – gry i zabawy zręcznościowe 
- godz. 19.00 – 22.00 – ognisko, konkurs piosenki turystycznej. 

• sobota 25.05.2013  
- godz. 8.00 – 9.30 – wyjście ekip na trasy Zlotu oraz start rowerzystów; 
- od godz. 12.00 – 13.00 – posiłek turystyczny na biwaku; 
- godz.14.00 – uroczysta Msza św.  
- godz. 15.00 – uroczyste zakończenie Zlotu:  ogłoszenie klasyfikacji , wręczenie nagród i upominków, występy zespołów 
regionalnych /oprawa artystyczna/ 

 

Organizowany Zlot nie przynosi dochodów dla organizatorów,  
impreza odbywa się na zasadach non profit. 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI ZLOTU:  

Komandor Zlotu Adam Barski tel. 0 501 871 732, adam.barski@interia.eu  

V-ce Komandor Zlotu Piotr Szewczyk tel. (12) 639 23 08, piotr.szewczyk@myslenice.pl 

 

 


