
10. Świadczenia dla załogi rajdowej 

 puchary  i dyplomy 

 okolicznościowa wlepka do książeczki 

 obiad 25.06.2022  (sobota) 

 członkowie PTTK z opłaconymi składkami za rok 2022 są  

 ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas 

            trwania rajdu; pozostali uczestnicy rajdu ubezpieczają się we    

            własnym zakresie 

11. Brak Świadczeń  

            Nocleg 24/25 we własnym zakresie (w razie potrzeby pomożemy) 

            Wyżywienie własne 

             

 

12. Postanowienia końcowe 

 Załogi i uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne życzenie 

 i własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział 

w zlocie pod opieką osoby dorosłej. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody          

            wyrządzone osobom trzecim i przez nich spowodowane  

 Impreza odbywa się niezależnie od pogody. 

 Interpretacja regulaminu oraz wydawanie dodatkowych 

            komunikatów należy do organizatorów. 

 Impreza motorowa została zatwierdzona przez KTM ZG PTTK jako             

.           impreza ogólnopolska pod Nr 32/22      

Życzymy samych wspaniałych wrażeń  

                                            Kierownictwo zlotu 

 

                                         

 

   REGULAMIN       

XV OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU TURYSTÓW  

ZMOTORYZOWANYCH                                                    

„WOKÓŁ  PUSTYNI  BŁĘDOWSKIEJ”                                               
Dąbrowa Górnicza – Bukowno - Krzykawka 

24 – 25 czerwca 2022 r. 

Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej  PTTK 
 

 

 



 1.Cel     
 Integracja środowiska turystów zmotoryzowanych oraz ich rodzin                                                                                                                                                                                                                                              

 Krzewienie zorganizowanej turystyki motorowej. 

 Propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

 Poznawanie walorów turystycznych Dąbrowy Górniczej . 

 Zdobywanie wiedzy krajoznawczej i odznak MOT/TM i OK 

2. Organizator 

            Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej – O/Miejski PTTK 

3. Termin i miejsce startu 

 Zlot odbędzie się w dniach 24 i 25 czerwca 2022 

 Zbiórka załóg zlotowych nastąpi 24 czerwca 2022 roku o godz.  1000      

             na parkingu przy Molo Pogoria III  ul. Malinowe Górki – Dąbrowa                                         

            Górnicza          GPS:   50°20'36.4"N 19°11'50.4"E 
 oraz 25 czerwca 2022 roku o godz.  1000    zbiórka na parkingu przy 

Centrum Aktywności Obywatelskiej ul Sienkiewicza 6A                             

      41-300 Dabrowa  Górnicza.  Wjazd od ul. Żeromskiego  5                       

  4. Kierownictwo zlotu 

             Komandor   Piotr Targowski        tel.602 850 998  

             Wicekomandor                      Antoni Kubik 

             Wicekomandor    Tadeusz Bielecki     

             Sekretarz                               Romuald Hrabia 

             Koordynator                          Barbara Tometczak 

             Sędzia Główny                      Andrzej Jastrzębski 

             Zespół sędziów PKP   

5. Zgłoszenia 

              
         Dokonanie wpłaty oraz podanie danych jest uważane jako zgłoszenie     

         na udział w imprezie w terminie do 15 czerwca 2022 roku na adres:          

.          Oddział Miejski PTTK 41-300 Dąbrowa Górnicza                                         

.           ul. Sienkiewicza 6A  lub e-mailowy komandora  piottar@op.pl 

         można też telefonicznie   602 850 998 

 

    Wpłata na rzecz organizacji zlotu                     
             Pierwszy dzień (piątek)                         30,00 zł                         

             Drugi dzień (sobota)                              40,00 zł                       

             Wpłat można tylko przelewem na Konto BNP PARIBAS                     

              79 1600 1462 1808 8971 8000 0001 

             z dopiskiem „ XV Zlot Pustynny 2022” lub w dniu imprezy. 

6. Uczestnictwo 

             1. Uczestnikami Zlotu mogą być turyści zmotoryzowani, którzy 

                 w wymaganym terminie dokonają wpłaty wpisowego i prześlą 

                 zgłoszenie zlotowe lub po zgłoszeniu opłacą wpisowe w dniu   

                 imprezy 

             2.Uczestnicy  muszą się poruszać sprawnymi samochodami 

              osobowymi dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych  
 7. Przebieg   Zlotu 
  24 czerwca 2022 (piątek) 

 1000 – 1030 Przyjmowanie uczestników 

 1030 – 1050 otwarcie I dnia zlotu 

 1100 – 1500  po raz drugi w Dąbrowie Górniczej zawody w Płukaniu  

                    złota prowadzone przez naszych przyjaciół ze Złotoryji,      

zawody strongmena o tytuł Wilkołaka, rzut piłką do misy płukacza, konkurs 

na najładniejszy wianek, rzut kośćmi, rzut lotkami, rozdanie nagród.                           

 1500 –        zakończenie I dnia imprezy,                                                            

   25 czerwca 2022 (sobota) 

 10 00 – 10 10 –  Przyjmowanie uczestników 

            10 10 – 12 50 –  przejazd do Bukowna zwiedzanie „Kopalni Wiedzy     

                                    Cynku” 

 13 00 – 14 00 – pełny obiad 

 1400                 - wyjazd na dalszą część zwiedzania  

           1530 –               zakończenie Zlotu, wręczeniem pucharów, 

                                    dyplomów             

8. Uprawnienia i obowiązki uczestników 

 przestrzeganie zasad bezpiecznej i kulturalnej jazdy 

 czynny udział we wszystkich konkurencjach 

 podporządkowanie się zarządzeniom kierownictwa rajdu 

            Poszczególne czasy zlotu mogą ulec zmianie !!   

 

9.  XV Ogólnopolski Zlot „Wokół Pustyni Błędowskiej” jest imprezą 

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

      na zasadach samoorganizacji siłami wolontariatu organizacj 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/                                                                                                                                                                                     

mailto:piottar@op.pl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finstagram.com%2FBNP%20PARIBAS%2079%201600%201462%201808%208971%208000%200001%3Ffbclid%3DIwAR3Qty9BMpKEpGtOVSrP7SQwM2onpp87gXgiBw7YKytm2nJi9t43WI3Kzb8&h=AT2pC_MoaNX4P7Kr0zR0jyHPdmnMzREggtxGsfl36MMyT9qim2EZUBWaxwVkhQNdlnA1fIz_KUZTuNz1hqL5OOt-ZY4i5YGUfbJ9SQ63ffGA9gHs70bmComzlvDUAsib4RmnDQo_aJrg1TNwOwk

