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     Patronat honorowy 

 Marszałek Województwa Śląskiego  
 Prezes  Zarządu Głównego PTTK 

    Organizator 

 Koło Przewodników Terenowych, Beskidzkich i Jurajskich przy Oddziale 
PTTK w Zawierciu. 

    Współorganizatorzy  

 Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK, 

 Komisja Przewodnicka ZG PTTK 
 Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Zawierciu, 

 Związek Gmin Jurajskich, 
 Gmina Olsztyn, Gmina Janów, Gmina Koniecpol, Gmina Lelów,  

Gmina Żarki, 
 Nadleśnictwo Złoty Potok 

1. Termin i miejsce Zlotu 

9 – 11 maja 2014 r. Olsztyn k/ Częstochowy, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska,                                                
woj. śląskie 

2. Cele Zlotu 

 propagowanie różnorodnych form turystyki  oraz walorów przyrodniczych, historycz-
nych i kulturowych północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 

 pokazanie nowych i mało znanych atrakcji turystycznych w gminach: Olsztyn, Ko-
niecpol, Janów, Żarki 

 integracja środowisk przewodnickich, 
 wymiana doświadczeń po deregulacji zawodu przewodnika. 

3. Kierownictwo Zlotu 

 Komandor  –               Jarosław Wesołowski  tel. 602-667-505    jura4@interia.pl 
 Wicekomandor –               Sebastian Lipka           tel. 693 368 074 
 Sekretarz  –               Helena Maszczyk        tel. 502 104 657 
 Skarbnik  –                Wanda Frań                 tel.(32) 67 218 41                                                                                     

                                                                

4. Kierownicy  tras 

 autokarowo-pieszej –  Damian Czechowski 
 rowerowej   –  Sebastian Lipka,  
 autokarowej  –  Ryszard Ziernicki 
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5. Warunki uczestnictwa i obowiązki uczestników 

 W Zlocie mogą uczestniczyć przewodnicy turystyczni oraz inni członkowie PTTK           
z opłaconą składką za 2014 r.  

 Udział osób nie będących członkami PTTK wymaga indywidualnej zgody organizato-
rów Zlotu. 

 W momencie kwaterowania uczestnicy zobowiązani są do okazania legitymacji PTTK  

 Warunkiem przyjęcia na Zlot jest przesłanie zgłoszenia z załączoną kopią wpłaty. Kar-
ta zgłoszenia bez kopii potwierdzenia wpłaty nie będzie brana pod uwagę przy kwalifi-
kacji zainteresowanego jako uczestnika Zlotu. 

 Uczestników obowiązują zasady ogólnie przyjęte na imprezach PTTK, a przede 
wszystkim przestrzeganie postanowień „Karty Turysty” i podporządkowanie się zale-
ceniom organizatorów. 

 W części turystycznej, szczególnie na trasie pieszej i kolarskiej, ubiór uczestnika  
i ekwipunek winien być dostosowany do pory roku i warunków terenowych. 

6. Zgłaszanie uczestników 

 Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na załączonej do regulaminu karcie zgłosze-
nia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2014 r. na adres: Koło Prze-
wodników Terenowych, Beskidzkich i Jurajskich przy O/PTTK w Zawierciu, ul. Gen. 
Wł. Sikorskiego 6, 42-400 Zawiercie lub e-mailem  jura4@interia.pl. Wpisowe w wy-
sokości 295,00.należy wpłacić na konto PTTK Oddział Zawiercie, ul. Sikorskiego 6,   
42-400 Zawiercie, ING Bank nr  11 1050 1591 1000 0008 0065 2075 z dopiskiem 
„XVIII  ZP". 

 Uczestnikom przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Zlocie bez konsekwencji finan-
sowych do 7 dni przed jego rozpoczęciem. Po tym terminie wpisowe zaliczone będzie 
na poczet kosztów organizacji imprezy, 

 Osoby nie posiadające ubezpieczenia w ramach PTTK, zobowiązane są do okazania 
w dniu przyjazdu odrębnej polisy.  

7. Świadczenia na rzecz uczestników 

 2 noclegi w dniach 09/10 i 10/11 maja 2014 r., 
 1 obiad 1 kolację, 2 śniadania, 2 posiłki terenowe, , 
 transport i obsługę przewodnicką w trakcie wycieczek zlotowych, 
 samochód serwisowy na trasie rowerowej, 
 znaczek okolicznościowy, 
 materiały krajoznawcze, mapy 
 biesiadę przewodnicka, 
 pakiet gier i zabaw integracyjnych, 
 ubezpieczenie NNW na zasadach obowiązujących w PTTK.                                    

8. Zakwaterowanie 

  Bazą Zlotu będzie Pensjonat „Jurajski Olsztyn”  w Olsztynie k/Częstochowy,  
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ul. Karłowatej Sosny (naprzeciwko Spichlerza). Pensjonat dysponuje 80  miejscami w 
pokojach 3-, 4-os. i dwóch pokojach integracyjnych. Uczestnicy będą kwaterowani w ko-
lejności nadsyłanych zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu miejsc pozostali uczestnicy mogą 
być zakwaterowani w innych obiektach oddalonych max. 800 m od głównej bazy. 

9. Postanowienia końcowe 

 Kierownictwo zlotu zastrzega sobie prawo zmiany programu, jeśli jego realizacja za-
grażałaby życiu lub zdrowiu uczestników, lub jeśli do jego niewykonania dojdzie z   
przyczyn niezależnych od organizatorów. 

 Uczestnicy zlotu odpowiadają za wszystkie wyrządzone szkody wobec innych ucze-
stników i osób trzecich. 

 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 
 

10. Program zlotu 

09.05.2014 r. (piątek) 

07.00 – 11.00 – przyjmowanie uczestników z możliwością odpoczynku na własnych karimatach w sali                 
konferencyjnej  pensjonatu „Jurajski Olsztyn”, 

11.00 – 13.00  – sesja historyczno-przyrodnicza:  
                           - Zamki warowne na pograniczu Rzeczypospolitej 
                           - Gmina Olsztyn  – walory krajobrazowe i przyrodnicze 
13.00 – 14.00  – obiad i zakwaterowanie w pokojach w miarę ich dostępności  
15.00 – 17.30  – spacer wśród zabytków Olsztyna 
18.00 – 19.00  – kolacja 
19.00 – …….  – gry i zabawy integracyjne 

10.05.2014 r. (sobota) 

 08/00 – 09/00 – śniadanie 
 09.00 – 17.30 – wycieczka 

Trasa  I   –  autokarowo-piesza 

Przejście piesze na trasie: Olsztyn – Góra Biakło („Giewont Jurajski”) – rez. „Sokole Góry” – Jaskinia 
Olsztyńska – kapliczka św. Idziego – Zrębice (7 km). Przejazd autokarem na Pustynię Siedlecką i do ka-
mieniołomu warszawskiego. 
13.00 – 14.00 –  ciepły posiłek 
Przejazd do Złotego Potoku, zwiedzanie: źródło Zygmunta, najstarsza w Europie hodowla pstrąga tęczo-
wego, rez. „Parkowe”, Dworek Krasińskich i Pałac Raczyńskich (przejście ok. 3 km), powrót aut6okarem 
do Olsztyna. 
W zależności od kondycji grupy istnieje możliwość zwiększenia długości przejść 

Trasa  II  –  autokarowa 

Olsztyn – Mstów – klasztor obronny oo. Kanoników Regularnych – Skała Miłości – Święta Anna (powsta-
niec styczniowy, ks. Bonwenuto Mańkowski i ss. Dominikanki) – Koniecpol (rodowa siedziba hetmana 
Jana Koniecpolskiego) – Mełchów (miejsce potyczki powstańczej 1863 r. i szlak bojowy Adama Chmie-
lowskiego, późniejszego brata Alberta). 
13.00 – 14.00 – ciepły posiłek 
Koniecpol – Lelów (ohel cadyka Bidermanna, synagoga i mykwa) – Złoty Potok (rodowa siedziba Krasiń-
skich i Raczyńskich) – Olsztyn 

Trasa  III  –  rowerowa    (przejazd szosowo-terenowy) 

Olsztyn – Sokole Góry – wejście do Jaskini Olsztyńskiej – Biskupice – Zaborze – Ostrężnik – zamek i 
Jaskinia Ostrężnica – Źródło Zygmunta – pstrągarnia – młyn Kołaczew – Jaskinia Niedźwiedzia – staw 
Amerykan – Złoty Potok – Dworek Krasińskich – zabytkowa aleja klonowa,  



13.00 – 14.00 – ciepły posiłek 
Złoty Potok – Zrębice – kaplica i kościół św. Idziego – Olsztyn 
Razem 43 km. Istnieje możliwość indywidualnego skrócenia lub wydłużenia trasy. Samochód serwisowy 
może przewozić uczestników i rowery. 
 
19.00 – 24.00 – obiadokolacja i biesiada przewodnicka 

11.05.2014 r. (niedziela) 

07.00 – 08.00 – msza święta dla chętnych 
08.30 – 09.00 – śniadanie 
09.00 – 14.00 – wycieczki 

Trasa I  –    autokarowo-piesza 

Przejazd do pustelni w Czatachowej i spacer do strażnicy obronnej w Przewodziszowicach i sanktuarium 
MB w Żarkach-Leśniowie. Wędrówka Szlakiem Żydowskim uliczkami Żarek. Razem przejście ok. 10 km. 

Trasa  II – autokarowa 

 Zrębice – kościoł św. Idziego – Siedlec. – pustynia siedlecka i kamieniołom warszawski  – Żarki  – spacer    

Szlakiem Żydowskim. 

Trasa III   –  rowerowa 

Olsztyn – Mstów – klasztor obronny oo. Kanoników  Regularnych – przełom Warty – Skała Miłości – 
Przeprośna Górka i Sanktuarium Ojca Pio – Częstochowa – Park Miniatur Sakralnych (wstęp we własnym 
zakresie) 
Razem 24 km.  Ewentualny powrót do Olsztyna to dodatkowe 14 km. 

14.00 – 14.45 – Trasa I i II – ciepły posiłek w Żarkach. Trasa III – ciepły posiłek w Częstochowie. 

             15.00 – Zakończenie Zlotu i przewiezienie uczestników na dworzec PKP w Zawierciu 

 Trasa III – rowerowa – zakończenie Zlotu przy Parku Miniatur Sakralnych w Częstocho-
wie. 

 

 

                                                                                                                  ZAPRASZAMY 

 

                                                                                             KOŁO PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH,                  

                                                                                                      BESKIDZKICH I JURAJSKICH 

                                                                                                             O/PTTK w ZAWIERCIU 

 

  

 

 

 

 


