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Regulamin 

Gwiaździstego Zlotu Rowerowego 

"Z historią Powstań Śląskich w tle" 

2 wrzesień 2018 

Organizowany turystyczny Gwieździsty Zlot Rowerowy  

"Z historią Powstań Śląskich w tle" jest częścią weekendu 

upamiętniającego historię walk o niepodległość Śląska. 

W ramach tej akcji w piątek 31 sierpnia w godz. 16-20 odbędzie 

się w świętochłowickim Parku Heiloo piknik "śląskie fajrowanie 

powstańcze", a w sobotę 1 września w godz. 12-17 przed 

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach "Zlot pojazdów 

zabytkowych". 

Szczegóły imprez na stronach internetowych muzeum www.muzeumpowstanslaskich.pl 

1. Organizator. 

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach 

44-100 Gliwice, Rynek 11, tel. 32-231-26-16, e-mail: tkk.wl.huzy@gmail.com 

Komandor zlotu: Witold Czempiel - 603 953 378 

2. Cel wycieczki. 

 upowszechnienie historii walk o niepodległość Śląska 

 zwiedzenie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, 

 upamiętnienie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 

 udział w X Pikniku Fortecznym w Parku im. "Mieszkańców Heiloo" w Świętochłowicach 

organizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, 

 zachęcenie do zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej oraz krajoznawczych. 

3. Program rajdu. 

 godz. 12
00

 - przywitanie uczestników na mecie zlotu, przed siedzibą Muzeum Powstań Śląskich w 

Świętochłowicach, ul. Wiktora Polaka 1, 

 godz. 12
15

 - zwiedzanie muzeum udostępnionego dla uczestników zlotu, 

 godz. 13
15

 - wspólny przejazd do Parku im. "Mieszkańców Heiloo" na X Piknik Forteczny, 

 godz. 13
30

 - udział w pikniku, w programie zwiedzanie schronu bojowego z 1937r. zlokalizowanego w 

parku w Piaśnikach, pojazdy wojskowe, grupy rekonstrukcyjne oraz stoiska z militariami, a także 

gastronomia z wojskową grochówką, 

 godz. 15
00

 - finał konkursu na projekt Odznaki Tur.-Kraj. "100-lecie Powstań Śląskich", 

 godz. 16
00

 - rekonstrukcja historyczna "Potyczka w Strzemieszycach", 

4. Trasa wycieczki. 

Dojazd uczestn ików na metę zlot u w Świętochłowicach trasami indywidualnymi.  

TKK PTTK im. W ł. Huzy poprowadzi  grupę uczestn ików z Gl iwic , zb iórka o godz.  10
0 0

 

na gl iwick im rynku. Wspólny powrót d la chętnych do Gl iwic około godz.  17
0 0

.  

http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/
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Trasa wyc ieczk i  z Gl iwic l iczy około 50km (tam i z powrotem), a przewidywane tempo 

jazdy będzie tu rys tyczne -  18 km/h.  

5. Uczestnictwo. 

Uczestn icy zlotu zgłaszają s ię indywidualn ie lub zespołowo,  obowiązuje wpisowe w 

wysokośc i 2zł  płatne na mecie.  W  ramach wpisowego uczestn ik  otrzyma pamiątkową 

nalepkę oraz potwierdzenie wyc ieczk i rowerowej do ks iążeczk i KOT okol icznośc iową 

pieczęc ią.  

6. Informacje dodatkowe. 

 W muzealnym bistro Kuchnia Śląska "U Franka" będzie możliwość zjedzenia tradycyjnego 

śląskiego niedzielnego obiadu.  

 Uczestnicy zlotu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty. 

 Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie zlotu oraz za szkody 

wynikłe w stosunku do uczestników zlotu i osób trzecich. 

 Uczestnicy zlotu ubezpieczają się indywidualnie od NNW na czas trwania imprezy oraz dojazdu i 

powrotu. 

 Uczestniczący w zlocie członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską PTTK za 2018 rok są 

ubezpieczeni od NNW. 

 Dzieci i młodzież biorą udział w zlocie pod opieką dorosłych. 

 W trosce o bezpieczeństwo zalecamy stosowanie kasków rowerowych. 

 Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 

 Zlot jest organizowany społecznie przez Przodowników Turystyki Kolarskiej. 

 

 

 


