Trasy turystyczne
z metą w Bielsku – Białej – Schronisko Dębowiec:
Nr
trasy

Trasa

Punkty
GOT

Czas
przejścia

18

4 h 15 min

1.

Bystra – Klimczok Schronisko PTTK
(czerwony, niebieski) – Szyndzielnia
Schronisko PTTK (czerwony) – meta:
Dębowiec Schronisko PTTK

2.

Bystra – Kozia Góra Schronisko
(czerwony, niebieski) – Kołowrót –
Szyndzielnia Schronisko PTTK
(niebieski, żółty) – meta: Dębowiec
Schronisko PTTK

18

4h

3.

Bielsko – Biała Wapienica – Szyndzielnia
Schronisko PTTK (żółty) – meta:
Dębowiec Schronisko PTTK

19

3 h 30 min

4.

Dowolna

-

3h

20 Złaz Górski
Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mikołowskiego
pod patronatem Starosty Powiatu Mikołowskiego

REGULAMIN
Bielsko - Biała
Schronisko „Dębowiec”
28.09.2018 r.

Organizator złazu:
Starostwo Powiatu Mikołowskiego i Oddział PTTK w Mikołowie.
Sponsorzy złazu:
Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Zarząd Główny PTTK, Urząd Miasta Łaziska Górne.
Cel złazu:
 Propagowanie turystyki górskiej i krajoznawstwa wśród młodzieży.
 Poznanie piękna Beskidów oraz ich walorów turystycznych i krajoznawczych.
 Zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej.
Rok 2018 w PTTK pod hasłem „Na szlakach Niepodległości”.
Złaz Górski
Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mikołowskiego jest imprezą non-profit, nie ma
charakteru komercyjnego. Organizowany jest na zasadach samoorganizacji siłami wolontariatu PTTK
zgodnie ze statutem PTTK. Niniejszy regulamin jest dokumentem wewnętrznym zatwierdzonym przez
Zarząd Oddziału PTTK w Mikołowie art. 10 pkt. 3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
z dnia 24.04.2003 r z późniejszymi zmianami.

Czas i miejsce złazu:
Złaz odbędzie się w dniu 28.09.2018 r. (piątek) na szlakach Beskidu Śląskiego z metą
w Bielsku - Białej – Schronisko Dębowiec.
Przyjmowanie uczestników na mecie o godz. 1300-1430
Po przyjęciu wszystkich uczestników zostaną przeprowadzone konkursy premiowane
nagrodami.
Zakończenie złazu i rozdanie nagród nastąpi około godz. 1600.
Warunki uczestnictwa w złazie:
 W złazie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły ponadgimnazjalne
z terenu powiatu mikołowskiego.
 Każdej drużynie szkolnej powinien towarzyszyć nauczyciel-opiekun.
 Kierownictwo złazu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone
przez uczestników.
 Każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie.
 Członkowie PTTK są ubezpieczeni z tytułu przynależności organizacyjnej.
 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w złazie, koszt wpisowego nie będzie
zwracany.
 Złaz odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
 Ze względu na górski charakter złazu pożądane jest posiadanie odpowiedniego dla
turystyki górskiej obuwia oraz okrycia wierzchniego zabezpieczającego przed
wiatrem i deszczem, dokument stwierdzający tożsamość.
 Drużyna powinna posiadać apteczkę.

Zgłoszenia i wpisowe:
Drużyny zgłaszają swój udział tylko na: „Kartach zgłoszeń” dołączonych do regulaminu
wraz z wpisowym w nieprzekraczalnym i ostatecznym terminie do dnia 21.09.2018 r.
w siedzibie Oddziału PTTK w Mikołowie, ul. Krakowska 2; 43-190 Mikołów.
Koszt wpisowego wynosi: 15,00 zł. od uczestnika.
UWAGA: Kosz wpisowego po przekroczeniu terminu: 20,00 zł od uczestnika.
Z wpisowego zwolnieni są nauczyciele (opiekunowie) prowadzący grupy.
Wpłaty wpisowego można dokonać gotówką w kasie oddziału od poniedziałku do piątku
w godz. 900 ÷ 1700 .
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie O/PTTK osobiście lub telefonicznie
Tel.: 32 226 54 60, 883 921 900.
Świadczenia dla uczestników złazu:
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
 Wyżywienie na mecie złazu - ciepły posiłek;
 przejazd autokarem (w obie strony);
 opieka przewodnika na trasie (1 przewodnik na autokar)
 metalowy znaczek okolicznościowy;
 prawo udziału w konkursach na mecie, premiowanych nagrodami;
 pamiątkowy dyplom dla każdej jednostki zgłaszającej;
 odcisk pieczęci okolicznościowej;
 weryfikację punktów do GOT.
Obowiązki opiekunów drużyn:
1) Opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie się młodzieży w czasie trwania złazu,
czyli: w czasie przejazdów autokarem, na szlaku turystycznym oraz na mecie.
2) Opiekunów zobowiązuje się do dopilnowania aby młodzież nie spożywała napojów
alkoholowych podczas trwania złazu, w tym piwa.
3) Przypadki nagannego zachowania się młodzieży będą zgłoszone do dyrekcji szkół
z jednoczesną informacją do Kuratorium Oświaty i Wychowania.
Odjazdy autokarów:
 z Mikołowa – z parkingu Starostwa ;
 z Ornontowic – z placu ZSP
 z Łazisk Górnych – z placu ZSEiU .
Godziny odjazdów będą podane na 3 dni przed Złazem.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do kompetencji kierownictwa złazu.
Życzymy wszystkim uczestnikom słonecznej pogody, dużo miłych wrażeń oraz dobrego wypoczynku.

Z turystycznym pozdrowieniem
Komitet Organizacyjny Złazu

................................................
(pieczątka organizacji zgłaszającej)

20 Złaz Górski
Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mikołowskiego
Bielsko – Biała – Schronisko Dębowiec
28.09.2018 r.
..........................................................................................................
(nazwa imprezy-data)

KARTA ZGŁOSZENIA
(drużyny lub osoby indywidualnej)

..................................................................................................
(Organizacja lub osoba zgłaszająca)
...............................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko, tel. kontaktowy kierownika drużyny)
Zgłaszamy:
młodzież:...............................osób, x 15,00 zł =.....................zł.
opiekunowie płatni.................osób, x 15,00 zł =...................zł.
opiekunowie bezpłatni............osób
Razem:

...........osób

.............zł.

Uczestnicy oświadczają, że znany jest im Regulamin Złazu i zobowiązują się go przestrzegać.

.....................................
(miejscowość data)

..........................................
(podpis kierownika drużyny)

