
1. ORGANIZATOR: 

 

Oddział Wojskowy PTTK im. gen. J. Bema w Krakowie 

Klub Turystyki Motorowej  „KRAK” 
 

2. CEL IMPREZY: 

 propagowanie bezpieczeństwa jazdy i przestrzegania  

przepisów ruchu drogowego; 

 poznanie walorów krajoznawczych i zabytków  na JURZE 

KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ; 

 promowanie zwiedzanych obiektów we własnych 

środowiskach; 

 zwiedzanie obiektów i zdobywanie odznak: MOT/TM,  

 integracyjne spotkanie turystów KTM „Krak” i innych 

klubów. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE STARTU 

  impreza odbędzie się w dniu 19.09.2020 r. /sobota/; 

 zbiórka załóg: parking KORZKIEW – przy ośrodku ZHP  

50
0
09’45,2”N    01952’58,1”E do godz. 8.30 

        

4. KIEROWNICTWO IMPREZY 

Komandor Honorowy   -      Antoni MARCHWICKI    (605 596 880) 

Komandor Zlotu            -                         Witold BUSZ   (504 210 661) 
V-ce Komandor - Sędzia Główny - Leopold SIKORA   (508 643 014)  

Sekretarz Zlotu             -  Renata RUMIŃSKA-BUSZ   (880 131 771)       

 

 5. ZGŁOSZENIA     

Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą  

do dnia 10 września 2020 r.  
w Oddziale Wojskowym PTTK im. gen. J. Bema w Krakowie 

ul. Zyblikiewicza 1; 31-029 Kraków 

tel. 261 131 200 wew. 105 

e-mail: ow.pttk.krakow@wp.pl 

Koszty uczestnictwa w zlocie wynoszą  

30,00 zł dla członków PTTK i 35,00 zł dla pozostałych uczestników . 

 

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w Oddziale lub na konto: 

PeKaO SA O/Kraków 

20 1240 4533 1111 0000 5425 7025 

                                 z dopiskiem: Zabytkowe Zamki ... 
    lub  w miejscu rozpoczęcia imprezy . 

 

      6. ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO 

 materiały rajdowe : opis trasy, mapy trasy; 

 potwierdzenie uczestnictwa w książeczkach TM/MOT   

i kronikach wycieczek; 

 bilety wstępu i opłaty parkingowe; 

 nagrody dla najlepszych załóg; 

 posiłek - obiad. 

 

     7. RAMOWY PROGRAM IMPREZY 

 8.30 do 9.00 -  rejestracja załóg i wydawanie materiałów; 

 9.00 -  rozpoczęcie zlotu; 

 9.30 do 16.30  przejazd i zwiedzanie zabytków : Zamek 

KORZKIEW, Zamek RABSZTYN, Rynek OLKUSZ 

(przerwa na kawę), DWÓR ZIELENIEWSKICH 

(Trzebinia), ZAMEK TENCZYN (Rudno) PAŁAC 

POTOCKICH (Krzeszowice), KLASZTOR 

KARMELITÓW BOSYCH (Czerna); 

 16.00 zwiedzanie - Klasztoru Karmelitów Bosych 

 16. 30 do 17.30  - obiad i zakończenie zlotu; 

 17.30 wyjazd załóg do domów.      

     

 

 



8. ZASADY ZLOTU: 

 Każdy z uczestników planuje i pokonuje trasę samodzielnie; 

 Po zwiedzeniu jednego obiektu komandor Zlotu podaje kolejny 

obiekt i określa czas na pokonanie trasy; 

 Podczas przejazdu trzeba prowadzić obserwację obiektów  

i krajobrazu; 

 Na zbiórce po pokonaniu etapu będą zadawane punktowane 

pytania dotyczące poprzednio zwiedzanego obiektu jak też 

trasy przejazdu;  

  Uczestnicy zobowiązani są  do bezwzględnego przestrzegania  

                    Kodeksu Ruchu Drogowego oraz udzielenia pomocy  

                    w wypadkach zaistniałej konieczności; 

 Uczestnicy nie będący członkami PTTK ubezpieczają się  

                   indywidualnie. 

 

     9. CHARAKTER IMPREZY 

 Zlot nie ma charakteru imprezy komercyjnej. 

 

 

 10. PROTESTY 

    Protesty można zgłaszać u Sędziego głównego do rozpoczęcia    

   obiadu.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddział Wojskowy PTTK im. gen. J. Bema  

w Krakowie 

 Klub Turystyki Motorowej PTTK „KRAK”  
 

 
 

      
 

 

REGULAMIN 

ZLOTU KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEGO 

"ZABYTKOWE ZAMKI, PAŁACE I DWORY 

MAŁOPOLSKI"  

19 IX 2020 r. 


