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61. 
 

OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU 
PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ 

 
 

 

 
 
 

Kraków, 14 - 16 września 2018 roku 
 



 
1. Cele Zlotu: 
 

 promocja turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych walorów 
województwa Małopolskiego, 

 propagowanie turystyki kwalifikowanej, jako formy wypoczynku, 
 możliwość zdobycia odznak turystyki kwalifikowanej, krajoznawczych i przyrodniczych, 
 zdobywanie i rozszerzenie uprawnień Przodowników Turystyki Pieszej, 
 wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska turystów pieszych, 
 upowszechnianie turystyki pieszej i krajoznawstwa, 
 możliwość zdobycia odznak turystyki kwalifikowanej oraz krajoznawczych: "Szlakiem 

Legionów Józefa Piłsudskiego” (http://www.pttkhts.hg.pl/odznaki/sljp.html), „Odznaka 
Przyjaciela Naturalnego Środowiska - OPNŚ” (http://www.pttkhts.hg.pl/odznaki/opns.html), 

 

2. Organizatorzy Zlotu: 
 

 Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK, 
 Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie, Komisja Turystyki Pieszej i Ochrony Przyrody. 

 

3. Patronat: 
 

 Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski 
 Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa 

 

4. Partnerzy Zlotu: 
 

 Zarząd Główny PTTK w Warszawie. 
 

5. Kierownictwo Zlotu: 
 

 Komandor  – Helena Grzywacz 

 Wicekomandor  – Jacek Wiechecki 

 Wicekomandor  – Piotr Halo 

 Wicekomandor  – Władysław Aksamit 

 Sekretariat  – Marzena Chyba, Reginald Sukiennik, Mariusz Suma, Agata Wdowiarz 

 Skarbnik  – Maciej Stokaluk 
 

6. Termin i miejsce Zlotu: 
 

 Zlot odbędzie się w dniach 14-16 września 2018 r. w Krakowie. 

 Baza Zlotu: Szkolne Schronisko Młodzieżowe Kraków – Grochowa, ul. Grochowa 21. Pokoje 
2,3,4 i 5 osobowe, część z łazienkami. 

 dojazd z dworca PKP/PKS – przystanek tramwajowy „Dworzec Główny” ul. Basztowa, 
tramwaj linii nr 20 kierunek Mały Płaszów (jedziemy 9 przystanków). Wysiadamy na 
przystanku „Rzebika”, stąd koło sklepu „Lidl” idziemy ul. Węglarską i dochodzimy do 
ul. Grochowej (około 10-15 minut na piechotę). 

 parking przy schronisku. 
 

7. Warunki uczestnictwa w Zlocie: 
 

 w Zlocie mogą uczestniczyć Przodownicy Turystyki Pieszej PTTK, członkowie PTTK oraz 
osoby niezrzeszone w PTTK (w miarę posiadanych przez organizatorów wolnych miejsc). 

 termin nadsyłania wypełnionych „Kart zgłoszeń” (do pobrania na stronie pttkhts.hg.pl)  
wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty na rzecz organizacji Zlotu upływa z dniem  
31 lipca 2018. 

http://www.pttkhts.hg.pl/odznaki/sljp.html


 zgłoszenia należy przesyłać na adres: Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie, 
ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków lub drogą elektroniczną na adres email: szaryas@wp.pl. 

 liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń 
z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo zapisu mają członkowie PTTK (decyduje data stempla 
pocztowego lub data i godzina wpłynięcia zgłoszenia w formie elektronicznej), 

 po przesłaniu zgłoszenia i dokonaniu wpłaty każdy uczestnik otrzyma powiadomienie 
o przyjęciu na Zlot (telefonicznie na podany numer lub pocztą mailową na podany adres), 

 lista uczestników Zlotu (imię, nazwisko, reprezentowany Oddział PTTK), będzie 
opublikowana na stronie Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie, w zakładce 
61 Ogólnopolski Zlot PTP, w kolejności napływania zgłoszeń. 

 liczba miejsc na wycieczki przedzlotowe (czwartek 13 września 2018 i piątek 14 września 
2018) jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu 
miejsc (decyduje pojemność autokaru) na daną wycieczkę, organizatorzy mogą dokonać 
przesunięcia uczestnika na inną wycieczkę lub mogą nie przyjąć z powodu braku miejsc  
(po wcześniejszym poinformowaniu osoby zainteresowanej), 

 liczba miejsc na wycieczki zlotowe (sobota 15 września 2018) jest ograniczona, o przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu miejsc (decyduje pojemność autokaru) 
na daną wycieczkę, organizatorzy mogą dokonać przesunięcia uczestnika na inną wycieczkę 
(po wcześniejszym powiadomieniu osoby zainteresowanej). 

 
8. Wysokość wpłat na rzecz organizacji Zlotu: 
 

Lp. Wysokość wpłaty Dotyczy 

1 250 zł Honorowy Przodownik TP 

2 290 zł Przodownik TP 

3 320 zł Członek PTTK 

4 350 zł Osoby niezrzeszone (w miarę wolnych miejsc) 

 
Wpłaty na rzecz organizacji Zlotu oraz opłaty dodatkowe, należy przesłać na konto Hutniczo-
Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie. 
Numer konta: 

Bank PKO BP O/Kraków 16 1020 2906 0000 1302 0369 8461 

Z dopiskiem: „61 Ogólnopolski Zlot PTP”. 

Prosimy o zabranie ze sobą na Zlot dokumentu upoważniającego do zniżki oraz legitymacji PTTK 
z opłaconą składką członkowską za 2018 rok. 

61 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK jest imprezą non-profit, nie ma 
charakteru komercyjnego. Zlot jest organizowany na zasadach samorealizacji siłami wolontariatu 
członków PTTK, zgodnie ze Statutem PTTK. 

 

9. Świadczenia w ramach wpłaty na Zlot: 
 

 noclegi z 14/15.09.2018 i 15/16.09.2018, 

 wyżywienie od obiadu 14.09.2018 do śniadania 16.09.2018, 

 udział w wycieczce w dniu 15.09.2018 (obiad na trasie), 

 bilety wstępu, 

 udział w biesiadzie turystycznej, 

 pamiątkowy znaczek zlotowy, 

 ozdobna pieczątka zlotowa, 

 koszulka zlotowa, 

mailto:szaryas@wp.pl


 identyfikator, 

 materiały krajoznawcze. 
 
10. Wpłaty dodatkowe: 
 

 kolacja  12.09.2018 (środa) 11 zł 

 nocleg  12/13.09.2018 (środa/czwartek) 38 zł 

 śniadanie  13.09.2018 (czwartek) 11 zł 

 kolacja  13.09.2018 (czwartek)  11 zł 

 nocleg  13/14.09.2018 (czwartek/piątek) 38 zł 

 śniadanie  14.09.2018 (piątek) 11 zł 

 wycieczka przedzlotowa nr 1 + obiad  13.09.2018 90 zł 

 wycieczka przedzlotowa nr 2 + obiad  13.09.2018 75 zł 

 obiad  16.09.2018 (niedziela) 20 zł 

 suchy prowiant  16.09.2018 (niedziela) 12 zł 
 

11. Rezygnacja z uczestnictwa w Zlocie: 
 
 w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w okresie od zgłoszenia do 15.08.2018 r. (włącznie), 

zwracane jest 70% wpłaty na rzecz organizacji Zlotu (uczestnik drogą pocztową otrzyma 
wyłącznie materiały zlotowe oraz znaczek zlotowy), 

 w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w okresie od 16-31.08.2018 r. (włącznie), zwracane 
jest 50% wpłaty na rzecz organizacji Zlotu (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie 
materiały krajoznawcze oraz znaczek zlotowy), 

 w przypadku rezygnacji w okresie po 31.08.2018 r. oraz w przypadku nie przybycia na Zlot, 
wpłaty na rzecz organizacji Zlotu nie będą zwracane (uczestnik drogą pocztową otrzyma 
wyłącznie materiały krajoznawcze oraz znaczek zlotowy). 

 

12. Obowiązki uczestników Zlotu: 
 
 przestrzeganie Karty Turysty i Regulaminu Zlotu, 
 przestrzeganie postanowień Kierownictwa Zlotu i harmonogramu dnia, 
 przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, 
 przestrzeganie Regulaminu miejsca zakwaterowania, 
 posiadanie ze sobą ważnej legitymacji członkowskiej PTTK z opłaconymi składkami za 2018 

rok, legitymacji Przodownika TP i dowodu osobistego. 
 
13. Postanowienia końcowe: 
 
 Zlot oraz wycieczki krajoznawcze przedzlotowe i zlotowe odbędą się bez względu na pogodę, 
 W czasie trwania Zlotu obradować będą zespoły dyskusyjne: 

1. Ds. tematyki historycznej w imprezach turystyki pieszej, 

2. Ds.  szlaków i znakarzy, 

3. Ds.  przodowników TP i regulaminów TP, 

4. Ds. imprez centralnych; 

 uczestnicy Zlotu posiadający legitymację członkowską PTTK z opłaconymi składkami na rok 
2018 są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali uczestnicy Zlotu 
ubezpieczają się we własnym zakresie, 

 za szkody na rzecz osób trzecich spowodowane z winy uczestnika Zlotu, wszelką 
odpowiedzialność prawną i materialną ponosi wyłącznie sprawca szkody, 

 w przypadku małej ilości zgłoszeń zaistnieje możliwość podwyżek kosztów wyżywienia, 



transportu czy też zakwaterowania. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pobrania od 
uczestników dodatkowej opłaty, 

 ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie 
Kierownictwu Zlotu. 

 
14. Informacje: 
 

Informacji na temat Zlotu udzielają: 

 Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie tel. 12 680-48-20, 508-215-490 

 Helena Grzywacz tel. 509-052-643 mail: szaryas@wp.pl 

 Jacek Wiechecki tel. 605-782-039 
Informacje znaleźć można również na stronie: www.pttkhts.hg.pl 

 

15. EGZAMIN na uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej PTTK: 
 
Podczas Zlotu odbędzie się egzamin na uzyskanie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej PTTK 
oraz na rozszerzenie uprawnień. 

Osoby zainteresowane egzaminem na: 

 uzyskanie uprawnień PTP PTTK III stopnia: kandydaci zobowiązani są do przedstawienia 
Komisji Egzaminacyjnej następujących dokumentów: 

 zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ogólnego, 

 książeczki OTP z weryfikacją odznaki małej w stopniu srebrnym, 

 legitymacji członkowskiej PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską, 

 zdjęcia do legitymacji przodownika. 
 

 rozszerzenie uprawnień: kandydaci zobowiązani są do przedstawienia Komisji 
Egzaminacyjnej następujących dokumentów: 

 książeczki OTP z weryfikacją odznaki małej w stopniu złotym lub legitymacji dużej OTP. 

 legitymacji członkowskiej PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską, 

 legitymacji Przodownika TP PTTK. 
 
Wniosek podpisany przez macierzystą Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej PTTK należy na 
6 tygodnie przed terminem egzaminu przesłać na adres: 

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa. 
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PROGRAM ZLOTU: 

K – obiekty z Kanonu Krajoznawczego Polski 

 

12.09.2018 
środa 

16:00 – 21:00 
przyjmowanie uczestników Zlotu (rejestracja i wydawanie świadczeń w miejscu 
zakwaterowania) 

 19:00 kolacja (wg wcześniejszych zgłoszeń i zamówień) 

13.09.2018 
czwartek 

07:00 – 22:00 
przyjmowanie uczestników Zlotu (rejestracja i wydawanie świadczeń w miejscu 
zakwaterowania) 

 08:00 śniadanie (wg wcześniejszych zgłoszeń i zamówień) 

 08:30 – 09:00 
wyjazdy na wycieczki przedzlotowe (wg dodatkowych zgłoszeń), 
obiad na trasie 

 
Trasa nr 1 

Pętla Popradzka 

Bochnia, Wiśnicz Nowy, Przełęcz Widoma, Limanowa, Stary Sącz, Rytro, Piwniczna, 
Powroźnik – cerkiew (K), Krynica Zdrój (K), Nowy Sącz, Przełęcz Just, Lipnica 
Murowana (K). 

 
Trasa nr 2 

Małopolska 
Zachodnia 

Lanckorona (rynek, zamek, kościół) (K), Kalwaria Zebrzydowska (Zespół Klasztorny, 
Dróżki) (K), Wygiełzów (skansen i Zamek w Lipowcu) (K). 

 19:30 kolacja (wg wcześniejszych zgłoszeń i zamówień) 

14.09.2018 
piątek 

07:00 – 13:00 
przyjmowanie uczestników Zlotu (rejestracja i wydawanie świadczeń w miejscu 
zakwaterowania) 

 08:00 – 08:30 śniadanie (wg wcześniejszych zgłoszeń i zamówień) 

 08:30 zwiedzanie Krakowa 

 14:00 obiad 

 14:30 uroczyste otwarcie Zlotu, prelekcja 

 17:00 obrady w zespołach tematycznych 

 19:30 kolacja 

 20:00 egzaminy na Przodownika TP i na rozszerzenie uprawnień Przodownika TP 

15.09.2018 
sobota 

08:00 śniadanie 

 08:30 wyjazd na wycieczki Zlotowe, obiad na trasie 

 
Trasa 1 

Pętla Popradzka 

Bochnia, Wiśnicz Nowy, Przełęcz Widoma, Limanowa, Stary Sącz, Rytro, Piwniczna, 
Powroźnik – cerkiew (K), Krynica Zdrój (K), Nowy Sącz, Przełęcz Just, Lipnica 
Murowana (K). 

 
Trasa 2 

Małopolska 
Zachodnia 

Lanckorona (K)(rynek, zamek, kościół), Kalwaria Zebrzydowska (Zespół Klasztorny, 
Dróżki) (K), Wygiełzów (skansen i Zamek w Lipowcu) (K), Alwernia, Bielany. 

 

Trasa 3 – piesza 
około 10 km 

Ojcowski Park 
Narodowy 

Grota Łokietka (K), Brama Krakowska (K), Źródełko Miłości (K), Dolina Prądnika (K), 
Ojców – Muzeum Przyrodnicze (K), Kościół Na Wodzie (K), zamek w Ojcowie (K), 
zamek w Pieskowej Skale (K). 

 19:30 – 20:00 kolacja 

 
21:00 – czas 

nieograniczony 
biesiada turystyczna  nad Zalewem Bagry restauracja „Horn” (200 metrów od miejsca 
zakwaterowania). 

16.09.2018 
niedziela 

7:00, 9:00, 10:00, 
lub 11:00 

msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Saska 2 
msza św. w kościele klasztornym Trynitarzy pw. Przenajświętszej Trójcy  ul. Łanowa 1 

 08:00 – 09:00 śniadanie 

 09:30 podsumowanie i zakończenie Zlotu 

 12:00 wykwaterowanie 

 12:30 obiad (wg wcześniejszych zgłoszeń i zamówień) 
 



UWAGA! 

Wycieczki przedzlotowe odbędą się przy minimum 30 chętnych uczestnikach. 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 61. OGÓLNOPOLSKIM ZLOCIE PRZODOWNIKÓW 
TURYSTYKI PIESZEJ 

 

 

Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM 

ORGANIZATORZY ZLOTU 

 

 

ZLOT DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW ZG PTTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Projekt znaczka i pieczątek: Grzegorz Szczotka 


