
 
 

VII POWIATOWY ZLOT TURYSTYCZNY
OGNIW LZS, KLUBÓW I SZKÓŁ

ORAZ SYMPATYKÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ
NA ZAMOJSZCZYŹNIE

                                     

ZLOT JEST PRZEPROWADZANY W RAMACH 
XVI IGRZYSK LZS

MIESZKAŃCÓW ZAMOJSKIEJ WSI
STARY ZAMOŚĆ 18.06.2015 R.



REGULAMIN

I.  Organizator:  Głównym  organizatorem  jest  Powiatowe  i  Miejskie  Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu przy współpracy Starostwa Powiatowego
w Zamościu oraz Gminy Stary Zamość.

II.  Tematyka zlotu: -  poznanie walorów krajoznawczych Gminy Stary Zamość,
promocja  szlaków turystycznych  Zamojszczyzny,  promowanie  turystyki  pieszej  i
krajoznawstwa wśród mieszkańców zamojskiej wsi, wymiana doświadczeń w pracy
turystyczno-rekreacyjnej  oraz  doskonalenie  umiejętności  związkowych  działaczy
turystycznych  i  sportowych w zakresie  wdrażania  form  i  metod  popularyzacji
krajoznawstwa i rekreacji w różnych środowiskach wiejskich.

III. Termin Zlotu: zlot odbędzie się w dniu 18 lipca 2015 roku (sobota)
bez względu na warunki atmosferyczne

IV. Termin zgłoszeń: do dnia 10 lipca 2015 roku do godziny 15.00 na adres e-mail:
lzszam@op.pl

V. Świadczenia dla uczestników zlotu:
- ubezpieczenie NNW
- podstawowa opieka medyczna
- napój i posiłek
VI. Program zlotu:
- do godz. 10.45 – przyjazd uczestników i rejestracja uczestników (obiekty sportowe
GLKS Omega Stary Zamość)
- godz. 11.00 – rozpoczęcie Zlotu ( przy Domu Kultury w Starym Zamościu)
- ok. godz. 13.00 – podsumowanie zlotu, wręczenie pucharów, medali, dyplomów
dla zespołów(obiekty sportowe  GLKS Omega Stary Zamość).
.
VII. Warunki uczestnictwa:
-  W  Zlocie  mogą  uczestniczyć  po  jednej  4  -osobowej  drużynie  (  3  dzieci+
opiekun )  w dwu kategoriach wiekowych  a- szkoły podstawowe, b – gimnazja
zgłoszone przez jednostki LZS, szkoły, organizacje społeczne reprezentujące gminy
z terenu Powiatu Zamojskiego
- Każdą gminę ma prawo reprezentować 1 reprezentacja w każdej z dwu kategorii
wiekowych.
-  Opiekunami  drużyn  muszą  być  osoby  pełnoletnie.  Opiekun  jest
odpowiedzialny za właściwe przygotowanie i zachowanie
uczestników.  W  przypadku  wyrządzenia  szkody  uczestnicy  ponoszą  pełną
odpowiedzialność materialną i prawną.
- Uczestnicy powinni posiadać dowód tożsamości.

- Listy zgłoszeń drużyn powinny być potwierdzone przez właściwe
urzędy Gmin.
- Interpretacja postanowień regulaminu należy do kierownictwa zlotu.  W czasie
zlotu  wszystkich  uczestników  obowiązuje  przestrzeganie  przepisów
z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  i BHP oraz ochrony przyrody

VIII. Koszty uczestnictwa:  koszty udziału pokrywa organizator, koszty dojazdu
instytucje zgłaszające.

IX. Punktacja i nagrody:
Do punktacji gmin wliczane są punkty zgodnie z regulaminem XVI Igrzysk.
Drużyny za zajęcia miejsc I-III otrzymają statuetki i medale.

X. Obsługa zlotu:
Kierownik zlotu – Krzysztof Czerwieniec
Obsługa mety – Krzysztof Pszenniak
Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu
22-400 Zamość ul. Królowej Jadwigi 8, tel./fax. (084) 638 66 79
www.lzszamosc.y0.pl e-mail : lzszam@op.pl

XI. Zlot jest finansowany ze środków budżetu Powiatu Zamojskiego.
XII. Zadania i umiejętności na trasie zlotu
1. Każda drużyna powinna posiadać kompas (busolę),długopis, strój
reprezentacyjny danej gminy a w czasie realizacji trasy obowiązkowo
kamizelki odblaskowe.
2. Na starcie otrzymuje mapę okolicy oraz kartę startową.
3. Celem jest dotarcie do punktów zaznaczonych na mapie oraz wykonanie zadań 
zamieszczonych na karcie startowej z zakresu wiadomości geograficznych, 
przyrodniczych i historycznych.
4. O końcowej klasyfikacji decyduje suma punktów a następnie czas
wykonania. Na wykonanie zadań obowiązuje limit czasu – 1,5 godziny. Czas jest 
mierzony do przybycia ostatniego zawodnika z danej drużyny. Za każdą minutę 
przekroczenia limitu czasu odejmowany jest jeden punkt.
Wykonywanie zadań odbywa się podczas normalnego ruchu ulicznego.

Życzymy wszystkim uczestnikom Zlotu miłego wypoczynku,
wielu sportowych i turystycznych wrażeń.

ORGANIZATORZY  ZLOTU
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