
11.  XX Zakończenie Sezonu „Z Jurajskim Maślakiem” jest imprezą 

      non-profit, nie ma charakteru komercyjnego. Rajd organizowany jest 

      na zasadach samoorganizacji siłami wolontariatu PTTK-go zgodnie 

      ze statutem PTTK. Regulamin jest dokumentem wewnętrznym, 

      zatwierdzonym przez Zarząd Oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej 

      na podstawie art.10 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

     / Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami/ 

 

 
RECZKOWE – sentymentalny powrót na ulubiony obiekt Waldemara 

 
 

Zapraszamy i życzymy szerokiej drogi i mocnych wrażeń! 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zlot Ogólnopolski 
 

XX Zakończenie Sezonu Motorowego 

„Z Jurajskim Maślakiem” Reczkowe 2019   

                         05-06 października 2019 r. 
 

Organizowanego przez Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej                                        

PTTK Oddział Miejski Dąbrowa Górnicza 

 

 
Życzymy taaaakich grzybów  



 1.Organizator:                                                                                                                                                             
Dąbrowski KTM przy PTTK - Oddział Miejski Dąbrowa Górnicza 

 

2. Cele spotkania: 

 Integracja środowisk turystów zmotoryzowanych. 

 Propagowanie aktywnego wypoczynku w terenie. 

 Zbieranie wymagań do odznak MOT, TM i krajoznawczych. 

 

3. Kierownictwo spotkania: 

Komandor              – Piotr Targowski                         tel. 503 372 959 

Wicekomandor     – Eugeniusz Teresiński                          

Sędzia Główny     – Mirosława Molenda 

                                                                                                                                                                         

4. Termin i miejsce zbiórki - startu: 

Spotkanie odbywa się w dniach 05-06 października 2019  

Zbiórka:  w ”Centrum Aktywności Obywatelskiej ”ul. Sienkiewicza 6A w 

Dąbrowie Górniczej, siedziba O/Miejskiego PTTK -  wjazd od  ul Żeromskiego 5.  

Na zbiórkę należy zgłosić się przed godz.10
00

  

 

5. Zgłoszenie: 

Na załączonych drukach w 2 egz. dostarczyć lub wysłać na adres O/PTTK 41-300 

Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza 6A lub na adres e-mail:   piottar@op.pl  

Informacje dodatkowe: wtorek, środa, czwartek tel. 32 262 01 20 w godz. 13
00

 – 18
00

 

lub 503 372 959 u Komandora Rajdu. Przesyłając zgłoszenia pocztą należy dołączyć 

kopię przelewu. Zgłoszenia do 2 października 2019r. 

Ilość miejsc noclegowych ograniczona,                           

decyduje kolejność zgłoszeń !!! 
 

Wpisowe: Członkowie PTTK            65 zł                                             

.                   Pozostali  chętni                                                                70 zł                                                                                 

.                                                                                            

Wpłaty można dokonać w kasie O/PTTK lub przelewem na konto ING Bank Śląski 

S.A. O/Dąbrowa Górnicza Nr: 70 1050 1272 1000 0008 0033 3619 z zaznaczeniem 

„Z Jurajskim Maślakiem  2019”. 

 
6. Uczestnictwo: 

Udział biorą członkowie DKTM PTTK oraz wszyscy zgłoszeni indywidualni 

turyści.  

 Należy posiadać strój turystyczny dostosowany do warunków pogodowych, 

 Należy posiadać książeczki MOT/TM i legitymację PTTK z opłaconą 

składką za 2019r . 

7. Świadczenia organizatora w ramach wpisowego: 

  Nocleg w: Agroturystyka Na Polanie Reczkowe 1,  

 Krzykawka k/Sławkowa    GPS: 50,32936 N 19,41581 E 

 Obiad w niedzielę  
 Okolicznościowa – wlepka (samoprzylepna), 

 Udział w dodatkowych konkursach, 

 Członkowie PTTK z opłaconymi składkami za 2019 r. są ubezpieczeni od 

następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania rajdu ,  

 pozostali  uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie 

 Na miejscu  możliwość  upieczenia kiełbasek,  chętni mogą wziąć dodatkowo 

coś na grilla    

 

8. Uprawnienia i obowiązki uczestników: 

     Przestrzeganie regulaminu i zasad bezpieczeństwa                                                                                                                        

.                                                                                                                                                       

9. Ramowy Program spotkania: 

05.10.2019(Sobota)                                                                                                                                                   

10.00 – 10.30 – Przyjmowanie uczestników, wydawanie materiałów 

10.30 – 10.50 – Otwarcie rajdu 

10.50 – 17.00 – Zwiedzanie zaplanowanych obiektów, zakwaterowanie,                

19.00 – dla chętnych możliwość grillowania lub ognisko 

 

06.10.2019 (Niedziela) 

 7.00 – 11.00 – wyjście na grzyby (tradycyjny konkurs). 
11.00 – 12.30 –  rekreacja                                                                                                                                                                

13.00 – 14.00 – ogłoszenie wyników  

                         - obiad  

                         - i zakończenie rajdu. 

 

10. Postanowienia końcowe: 

 Załogi i uczestnicy biorą udział w spotkaniu na własne życzenie  

i odpowiedzialność. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone 

osobom trzecim przez uczestników zlotu. 

 Impreza odbywa się niezależnie od pogody. 

 W przypadku nie stawienia się na zbiórkę wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 Interpretacja regulaminu oraz wydawanie dodatkowych komunikatów 

należy do DKTM - PTTK  Oddz. Miejski Dąbrowa Górnicza. 

 Impreza motorowa została zatwierdzona jako impreza o randze 

ogólnopolskiej pod nr 45/2019 KTM ZG PTTK   

 

mailto:piottar@op.pl

