REGULAMIN
XII ZLOT ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ORGANIZATOR ZLOTU:
Oddział PTTK „Ziemi Gliwickiej” oraz Oddział Kolejowy PTTK w Gliwicach i Turystyczny Klub
Kolarski im. Wł. Huzy z inicjatywy Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego.
 Komandor Zlotu
Gabriela Rościszewska (tel. 506 834 641)
 Sprawy organizacyjnogospodarcze
Janina Lelito-Zimochocka (tel. 602 422 046)
 Sekretariat
Elżbieta Zając, Małgorzata Radomska
 Trasy Zlotu
Gabriela Rościszewska, Sebastian Janas, Jarosław Szerszeń
TERMIN ZLOTU:
18 kwietnia 2020 r. (sobota)
CELE ZLOTU:
 Popularyzacja walorów krajoznawczych Gliwic i Ziemi Gliwickiej
 Uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 Uczczenie 70 rocznicy powstania PTTK
 Wymiana doświadczeń i integracja środowisk turystycznych i krajoznawczych woj. śląskiego
META ZLOTU:
Zamek w Chudowie, Podzamcze 6, 44-177 Paniówki
ZGŁOSZENIA:
 Na wzorze załączonym do niniejszego regulaminu
 W Zlocie uczestniczyć mogą członkowie PTTK i sympatycy PTTK zgłoszeni przez
Oddziały PTTK woj. śląskiego
 Każdy uczestnik Zlotu powinien być ubezpieczony przez Oddział zgłaszający
TERMIN ZGŁOSZEŃ:
Nieprzekraczalny termin zgłoszeń upływa w dniu 27 lutego 2020 r.
Zgłoszenie jest ważne od momentu wpłynięcia wpisowego na konto Oddziału PTTK „Ziemi Gliwickiej”.
ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W ZLOCIE:
 28 zł członkowie PTTK, pozostali 30 zł – każdy zgłoszony nie korzystający z transportu
organizatora
 38 zł członkowie PTTK, pozostali 40 zł – w przypadku korzystania z transportu organizatora
(należy podać to na karcie zgłoszenia)
W razie wycofania się z udziału w Zlocie wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
Odpłatność należy wpłacać na konto Oddziału PTTK „Ziemi Gliwickiej”, ul. Rynek 11, 44-100 Gliwice;
PKO SA, konto nr: 23 1240 1343 1111 0010 5003 6658 (z dopiskiem – XII Zlot)
Zgłoszenia należy dokonać w biurze Oddziału PTTK „Ziemi Gliwickiej” telefonicznie 32 231 05 76
lub e-mail: gliwicepttk@poczta.onet.pl od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 do 12.00
oraz od 14.00 do 17.00. Oddział chcący otrzymać fakturę podaje w zgłoszeniu dane do faktury; faktura
do odbioru na mecie Zlotu

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW ZLOTU:
 Obsługa przewodnicka
 Pieczątka Zlotu
 Okolicznościowy znaczek
 Na mecie zlotowa grochówka
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZLOTU:
 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Zlotu oraz wskazówek organizatorów
 a także do przestrzegania zasad panujących na imprezach turystycznych PTTK, w szczególności
 Karty Turysty.
 Za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników organizatorzy Zlotu nie ponoszą
odpowiedzialności.
 Osoby niepełnoletnie biorą udział wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
RAMOWY PROGRAM ZLOTU:
 uczestnicy zgłaszają się w wyznaczonych punktach startowych wybranych tras
 uczestnicy pokonują trasę pod opieką przewodnika bądź samodzielnie na trasie dowolnej
 meta Zlotu zlokalizowana jest na dziedzińcu zamku w Chudowie
 przyjmowanie drużyn na mecie Zlotu – w godzinach od 12.00 do 14.00
 posiłek, zwiedzanie otoczenia zamku i muzeum „Zamek w Chudowie”
 zakończenie XII Zlotu Oddziałów PTTK województwa śląskiego około godz. 15.00
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 Dodatkowych informacji udziela biuro Oddziału PTTK „Ziemi Gliwickiej”, ul. Rynek 11,
tel/fax 32 231 05 76. Biuro Oddziału czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach
od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 17.00.
 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Zlotu.
 Opłaty za wstępy płatne dodatkowo u przewodnika, który kupuje bilety.
ZACHĘCAMY DO ZWIEDZANIA MUZEUM „ZAMEK W CHUDOWIE”,
5zl/os.. w grupach 30 osobowych
Po zamknięciu listy uczestników Oddział Ziemi Gliwickiej prześle kierownikom drużyn informacje
na temat przewodników na poszczególnych trasach, godzin startu i mapki z lokalizacją miejsca spotkania
z przewodnikiem oraz informacje o ewentualnych zmianach w programie Zlotu, wynikłych z przyczyn
organizacyjnych.
TRASY
TRASY AUTOKAROWE – wyłącznie z autokarem uczestników
1. Zabytki techniki w Gliwicach: (do wyboru zwiedzanie tylko jednego obiektu wewnątrz,
z przewodnikiem muzealnym, pozostałe w trakcie objazdu trasy)
 Radiostacja Gliwicka (pomnik historii), przewodnik muzealny 50 zł dla grupy max. 30 osób
 Muzeum Techniki Sanitarnej, bezpłatnie w grupach do 30 osób
 Muzeum Odlewnictwa Artystycznego – przewodnik muzealny 40 zł dla grupy max. 30 osób
Przyszowice - Chudów zamek
 śluza na Kanale Gliwickim (zwiedzanie tylko z zewnątrz)
Przejazd autokarem do zamku w Chudowie
2. Gliwice – Sośnicowice – zwiedzanie Sośnicowic, w tym m.in. do wyboru:
Izba Tradycji
Techniki Rzemiosła. Ślusarstwo – Kowalstwo, bilet 5 zł/os

Kolekcja starych traktorów TRAKOR
Przejazd Smolnica, drewniany kościół – Żernica, drewniany kościół (zwiedzanie wewnątrz) – Knurów
– Chudów zamek; ewentualnie zwiedzanie Przyszowic
3. Gliwice – Przyszowice –
 Bujaków, Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Środowiska Naturalnego wraz ogrodem
przykościelnym
 Chudów – Izba łod Starki, zwiedzanie grupach max.20 osobowych
 Chudów zamek, zwiedzanie muzeum „Zamek w Chudowie” w grupach max. 30 osobowych,
5zł/os
4. Gliwice – Mikołów Mokre,
 Śląski Ogród Botaniczny, spacer po Ogrodzie
istnieje możliwość zamówienia oprowadzania przez pracownika Ogrodu Botanicznego w cenie
225 zł od grupy 25 osobowej
 Bujaków, Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Środowiska Naturalnego wraz ogrodem
przykościelnym
 Chudów zamek
TRASY PIESZE
Oddział Ziemi Gliwickiej zapewnia jeden autokar dla uczestników bez własnego transportu.
Przewidujemy ewentualny dowóz uczestników na trasy piesze, oraz po zwiedzeniu Gliwic dowóz
uczestników do Chudowa i powrót do Gliwic
5. Zwiedzanie centrum Gliwic, do wyboru max. dwa obiekty:
 Zwiedzanie Palmiarni, bilet zbiorowy 5 zł/os., przewodnik 50 zł dla grupy max. 25 osobowej
 wejście na wieżę kościoła Wszystkich Świętych, 7 zł/os., grupa max. 25 osób
(na wieżę prowadzi ok. 250 stromych schodów)
 Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, przewodnik muzealny 50 zł dla grupy max. 30 osób
 Muzeum Geologii Złóż Politechniki Śląskiej
dojście do wybranych obiektów pieszo, bądź komunikacja publiczną
Przejazd autokarem do Chudowa, po drodze zwiedzanie Przyszowic.
6. Bujaków – Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Środowiska Naturalnego wraz ogrodem
przykościelnym - szyb nr 4 KWK Budryk – Chudów zamek (ok. 10 km)
7. Bujaków – Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Środowiska Naturalnego wraz ogrodem
przykościelnym – przejazd autokarem do Paniów, przejście piesze drewniany kościół w Paniowach –
skraj Paniówek – Chudów zamek (ok. 4 km)
TRASA KOLARSKA
8. Gliwice – Przyszowice – Chudów zamek- odjazd z Rynku pod Neptunem o godz. 9.00 rano
Na trasie zwiedzanie Przyszowic oraz ciekawostek krajoznawczych – niespodzianek w innych
miejscowościach
Oraz trasy dowolne bez obsługi przewodnickiej ze strony organizatora.
UWAGA: Ze względu na „przepustowość” zwiedzanych obiektów w pomieszczeniach zamkniętych
o przyjęciu zgłoszenia jego zwiedzania decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Ewentualne pytania na temat tras można kierować do kol. G. Rościszewskiej.

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU

