
10. Przebieg Zlotu: 

 

 28.03.2021 (niedziela) 

 10
00 

– 10
10

  – Przyjmowanie uczestników na Parkingu PKP – D.G. Ząbkowice  

10
30 

 – 11 
00  

– Zwiedzanie Muzeum OSP w Tucznawie 

11
30

–13
00

 – Udział w uroczystościach niedzieli palmowej, spotkanie z                      

                   ks. Proboszczem 

15
00

– Egzaminy dla zgłoszonych do sekretarza KTM ZG PTTK kandydatów na 

Przodownika Turystyki Motorowej w Centrum Aktywności  Obywatelskiej Urzędu 

Miasta Dąbrowa Górnicza a zarazem siedziby naszego Oddziału PTTK przy ul. 

Sienkiewicza 6A .       

 

 

Z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19 w trakcie trwania 

imprezy będziemy przestrzegać bieżących zaleceń sanitarnych 

przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z 

Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Będziemy na bieżąco z 

wytycznymi w zakresie zdrowia publicznego zdefiniowanymi 

przez gov.pl. 

 
 

                                      

 
 

Uwaga ! Poszczególne czasy oraz program ramowy mogą ulec minimalnej zmianie ! 

W razie zaostrzenia reżimu sanitarnego impreza może zostać odwołana  !!! 

 

Zapraszamy i życzymy szerokiej drogi i mocnych wrażeń! 

 

                                

 

 

            Regulamin 

XXI  Otwarcie Sezonu Motorowego  2021 

„Niedziela Palmowa w Jurze” – Chruszczobród                     

28 marca 2021r. 
wraz z egzaminem na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK 

Organizowanego przez Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej                                                

PTTK Oddział Miejski Dąbrowa Górnicza 

 
 

http://gov.pl/


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

 

2. Cele spotkania: 

 Integracja środowiska zmotoryzowanych województwa śląskiego i gmin 

Jurajskich. 

 Propagowanie aktywnego wypoczynku w terenie. 

 Poznawanie zabytkowych obiektów  

 Zbieranie wymagań do odznak MOT, TM i krajoznawczych. 

 

3. Kierownictwo spotkania: 

Komandor  - Tadeusz Pawlik              tel.606 980 005 

Wicekomandor  - Piotr Targowski  tel.602 850 998 

Sekretarz  - Tadeusz Bielecki 

    

 

4. Termin i miejsce zbiórki - startu: 

Spotkanie odbywa się w dniach 28 marca 2021  

Zbiórka na: Parkingu przy dworcu PKP Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice 

ul. Dworcowa 17                              GPS:  50°21'58.0"N 19°15'51.0"E 
Na zbiórkę należy zgłosić się przed godz.  10 

00
. 

 

5. Zgłoszenie: 

Na załączonym druku. dostarczyć na adres O/PTTK                                                

41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza 6A  

Informacje dodatkowe: 602 850 998 u  wicekomandora Rajdu.                            

Przesyłając zgłoszenia pocztą należy dołączyć kopię przelewu.  

Zgłoszenia do 21 marca 2021r. 

 
 

Wpisowe: członkowie PTTK z opłaconą składką za 2021 r.   10 zł    

                 Pozostali  chętni i sympatycy     10 zł.                                         

Kandydaci na Przodownika Turystyki Motorowej dodatkowo  20 zł 

na cele organizacyjne egzaminów. 
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 

„Niedziela Palmowa - 2021 ”. 

 

 

 

 
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 oraz ważną legitymację PTTK  

z opłaconą składką na 2021r. 

 członkowie PTTK z opłaconymi składkami za rok 2021  

są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas 

trwania rajdu; pozostali uczestnicy rajdu ubezpieczają się  

we własnym zakresie 
7. Świadczenia organizatora w ramach wpisowego:. 

 Okolicznościowa – wlepka (samoprzylepna), 

 Zwiedzanie Muzeum OSP i Regionu w Tucznawie                                                                                     

 Udział w Mszy „Niedzieli Palmowej” w kościele pw. Św. Stanisława 

Biskupa i Męczennika w Chruszczobrodzie   

Ponadto załoga powinna posiadać: Palmę Wielkanocną.  

8. Uprawnienia i obowiązki uczestników: 

 Przestrzeganie regulaminu i zasad bezpieczeństwa. 

 Obowiązkowe maski ochronne 

 Zachowanie dystansu 

9. Postanowienia końcowe:  
XXI  Otwarcie Sezonu Motorowego  „Niedziela Palmowa w Jurze” jest imprezą  

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

samoorganizacji siłami wolontariatu , 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/ 

 Załogi i uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne życzenie  

i odpowiedzialność. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone 

osobom trzecim przez uczestników rajdu. 

 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 o/Miejski Dąbrowa Górnicza. 

 Impreza została zatwierdzona jako impreza o randze: 

 ogólnopolskiej  pod nr: 47/21 KTM  ZG PTTK 


