REGULAMIN
Wojewódzkiego Zlotu Przodowników Turystyki Górskiej
15-17. listopad 2019 r. Głuchołazy
Organizatorzy Zlotu:


Oddział PTTK w Głuchołazach



Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego w Opolu, Wojewódzka Komisja Turystyki Górskiej - Klub Górski

„Świstak”.

Przy współpracy z


Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego,



Urzędem Miejskim w Głuchołazach,



Starostwem Powiatowym w Nysie.

P ROGRAM ZLOTU
15 listopada 2019 r. ( piątek)


godz. 14-16 – przyjazd uczestników do Głuchołaz, zakwaterowanie w ośrodku ,,CzerwonyKozioł” w Głuc hołazach ul. gen. Andersa 39,



godz. 17.30 - 18.00 – posiłek



godz. 18.30 – otwarcie zlotu
a) wręczenie dyplomów i medali Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK przez sekretarza KTG ZG PTTK Kol.
Janusza Konieczniaka.
b) część szkoleniowa:


rozwój turystyki w Polsce po Odzyskaniu Niepodległości w 1919r, organizacje turystyczne w Polsce i krajach sąsiednich – prelegent Janusz Konieczniak,

- 30 lat współpracy turystycznej Gminy Głuchołazy z czeskimi partnerami – prelegent dr Paweł Szymkowicz
c) wieczór z piosenką turystyczną.
16 listopada 2019 r./sobota/
Godz. 8-9 – śniadanie
Godz. 9.30- 16 – wycieczka górska po pograniczu polsko-czeskim. Współpraca przygraniczna
w zakresie szlaków turystycznych w 15-lecie wstąpienia Polski i Czeskiej
Republiki do Unii Europejskiej – zapoznanie przodowników z nowymi
szlakami - prowadzi Jurek Chmiel i Jan Otręba
Godz. 16.30-17.30 – obiad
Godz. 18.00-20.00 – egzamin dla kandydatów na Przodowników Turystyki Górskiej i na rozszerzenie uprawnień PTG.
Godz. 18.00-20.00 – prelekcja kol. Zbigniewa Zagłoby –Zyglera,,Wędrówki po górach Azji’’.
Godz. 20.00 -

- refleksje z wędrówki „Szlakiem św. Jakuba” – prelegent Pan Marek Duda
- szkolenie z zakresu bezpiecznego uprawiania turystyki w górach.

Godz. 21.00

-

- wieczór turystyczny z muzyką i śpiewami

17 listopada 2019 r.( niedziela)

Godz. 8.30 -9.30 – śniadanie
Godz. 9.30 -11.00 – informacja o wynikach egzaminu na PTG, podsumowanie i zakończenie Zlotu.
Warunki uczestnictwa
a) W Zlocie, z uwagi na charakter szkoleniowy, winni brać udział wszyscy Przodownicy Turystyki Górskiej z terenu Opolszczyzny. Ponadto zapraszamy również kandydatów na przodowników, turystów uprawiających t urystykę górską , członków i sympatyków KG „Świstak”.
b) Zapisy i wpłaty do 4 listopada 2019 w ORSO PTTK w Opolu, w Oddziale PTTK w Głuc hołazac h bądź mailowo na adresy;adres ORSO PTTK : poczta@ors o.pttk.pl lub adres do prezesa ,, KG Świstak”
mleczko.krol@gmail.comlub osobiście w siedzibie ORSO PTTK w Opolu ul. Barlickiego 2a w dniach 9,16,23
października i 4 listopada 2019 r. w godzinach od 16.00-17.00.
c) Wpisowe wynosi 130 zł ( sto t rzydzieści zł) ; wpłata na konto Oddziału PTTK w Głuchołazach:388891 0000
0000 0983 2000 0010BS Leśnica O/Głuchołazy, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, 48-340 Głuchołazy z dopiskiem „Zlot PTG” lub gotówk ą podczas zapisu w siedzibie ORSO. Wyjątkowo, po uz godnieniu można
będzie dokonać zapłaty w dniu Zlotu.
W ramach wpisowego uczestnicy Zlotu korzystają z :
- 2 noclegów w pokojach 2-3 osobowych
- 2 obiadokolacji kolacji
- 2 śniadań.
oraz otrzymują znaczek zlotowy i materiały szkoleniowe.
Osoby, które zgłoszą udział z Zlocie lecz bez korzystania z noclegu i śniadań wnoszą opłatę w wysokości 50
złotych ( wpisowe 10 zł + 2 obiady).

Zapraszając do udziału w Zlocie przypominamy, że jest to jedyna impreza organizowana co 2 lata, w której
powinni uczestniczyć Przodownicy Turystyki Górskiej z województwa opolskiego. Jest t o okazja do uporządkowania
spraw organizacyjnych, wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy dotyczące naszego ś rodowiska i naszej działaln ości w górac h. Jest to również s prawdzian naszej aktywności w rozumieniu obowiązków kadry programowej PTTK w
oparciu o Regulamin Przodownika Turystyki Górskiej.
EGZAMIN DLA KANDY DATÓW I P RZODOWNIKÓW
Kandydaci na Przodowników winni być członkami PTTK z opłaconą składką, posiadać małą złotą odznakę GOT i
złożyć do dnia 15 października 2019r. w siedzibie ORSO PTTK następujące dokumenty:
- wniosek o mianowanie PTG,
- opinię macierzystego koła/klubu,
- informacje o dotychczasowej działalności turystycznej w strukturach PTTK ,
- 2 zdjęcia legitymacyjne.
Przodownicy TG ubiegający się o rozszerzenie uprawnień winni złożyć wniosek o rozszerzenie uprawnień na określ one pasmo górskie . Można przystąpić do egzaminu na rozszerzenie co najwyżej na dwa pasma górskie podczas jednej sesji egzaminacyjnej.
Kierownictwo Zlotu
Jurek Chmiel , Jan Białek, Maria Mleczko-K ról, Jan Otręba

Regulamin
Przodownika Turystyki Górskiej

/wybrane zagadnienia/

Przodownik Turystyki Górskiej PTTK, zwany dalej przodownikiem, jest
członkiem kadry programowej PTTK. Przodownik swoje obowiązki wykonuje zgodnie ze
Statutem PTTK oraz niniejszym regulaminem, przestrzegając obowiązujące przepisy prawa.
Zadaniem przodownika jest popularyzacja turystyki górskiej i wiedzy o górach oraz
propagowanie Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK jako czynnika zachęcającego do
poznawania gór. Przodownik wykonując swoje obowiązki zabiega o stałe podnoszenie
kultury uprawiania turystyki górskiej, sam natomiast pogłębia własne kwalifikacje poprzez
uczestnictwo w szkoleniu i samokształceniu.
Przodownicy obowiązani są do:
1. popularyzacji wiedzy o górach, a w szczególności dziejów i walorów przyrodniczych
regionów górskich, zwłaszcza ich mało znanych części;
2. propagowania turystyki górskiej, jako aktywnej formy wypoczynku, przy jednoczesnym
zabieganiu o stałe podnoszenie kultury uprawiania turystyki;
3. popularyzacji Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK jako czynnika zachęcającego do
poznania całych polskich gór;
4. potwierdzenia odbycia wycieczek w celu uzyskania GOT;
5. uczestnictwa w życiu organizacyjnym PTTK, zwłaszcza w swoim macierzystym Oddziale,
a jeżeli Oddział prowadzi specjalnie jednostki i komisje turystyki górskiej to przodownik ma
obowiązek pracy w nich;
6. organizowania i prowadzenia wycieczek i imprez turystyki górskiej PTTK zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
7. współdziałania w organizowaniu i prowadzeniu różnych form szkolenia;
8. stałej współpracy z KTG ZG, a w szczególności do przesyłania swoich uwag i spostrzeżeń
o zagospodarowaniu turystycznym;
9. KTG ZG PTTK może mianować z grona przodowników – Przodownikiem Honorowym
osobę szczególnie zasłużoną dla turystyki górskiej. Zasady mianowania określa Regulamin
Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej, uchwalony przez KTG ZG PTTK.

