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Patronat Honorowy:
Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego
oraz

Robert Andrzejczyk
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”
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„... wstań, nie skupiaj się
na słabościach i wątpliwościach,
wyprostuj się... Wstań i idź”

Jeszcze będzie pięknie mimo wszystko.

BARKA

Tylko załóż wygodne buty,

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawdą.

bo masz do przejścia całe życie.
Jan Paweł II

Ref.:
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

HYMN ZLOTU

(Na melodię Barki)

My, Jana Pawła uczniowie
słowa ojca w czyn chcemy przemieniać
pomagać ludziom i wciąż pamiętać.
Ref.:
Twoje myśli, które drogi wskazują.
Twoje słowa, które uczą mądrości.
Twoje czyny przepełnione miłością,
by na zawsze czyste serce już mieć.
Trudno być dobrym człowiekiem
gdy świat pędzi i goni bez celu,
dlatego razem przypomnieć warto.
Ref.:
Twoje myśli, które drogi wskazują.
Twoje słowa, które uczą mądrości.
Twoje czyny przepełnione miłością,
by na zawsze czyste serce już mieć.
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Ref.:
Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce.
Ref.:
Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.
Ref.:
Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią
I słowem życia.

HASŁO ZLOTU:
„Zadbajmy o czyste szlaki Pienin”.
REGULAMIN
XXII edycji Gwiaździstego Zlotu Szlakami św. Jana Pawła II
Gospodarzem Zlotu jest gmina Czorsztyn, Sromowce Niżne
w dniach 29- 31 maja 2019
Patronat Honorowy Zlotu
objął pan Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego
oraz pan Robert Andrzejczyk Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
KOMITET HONOROWY

Jego Eminencja Kardynał Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski

Karolina Kaczorowska – Małżonka ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej,
Prezes Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego

Anna Maria Anders – Senator RP, pełnomocnik Rady Ministrów d.s .dialogu
międzynarodowego w randze sekretarza stanu

Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki

ks. prof. Stanisław Gulak – Rektor Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Targu

ks. Marek Kędzielawa – proboszcz parafii pw. NNMP w Sromowcach-Niżnych

Jan Hamerski – Senator RP

Józef Lassota – Poseł na Sejm RP

Tomasz Urynowicz – Vicemarszałek Województwa Małopolskiego

Rafał Bochenek – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Wojciech Grzeszek – Viceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska

Grzegorz Biedroń – Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Piotr Laskowki – Prezes Krakowskiej Izby Turystyki

Tadeusz Wach – Wójt Gminy Czorsztyn

Andrzej Gut-Mostowy – Viceprzewodniczący Rady Programowej ds. Rozwoju
i Promocji Gospodarki Turystycznej Małopolski

Gniewomir Rokosz-Kuczyński – Dyrektor Generalny Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej
i Samorządu Terytorialnego

Jerzy Regiec – prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich

Krzysztof Racułt – prezes Okręgowego Związku Kajakowego, prezes KKW-29

Anna Niedżwieńska – współinicjator Zlotu

Ewa Bigosz-Lassota, Tomasz Steinhof, Andrzej Koc – biznesmeni fundatorzy nagród

Irena Patecka, Marek Patecki – twórcy Centrum Macierz Polonii w Woli Więcławskiej

Jerzy Nycz – Harcmistrz, emerytowany dyrektor szkoły, uczestnik wszystkich edycji Zlotu
W W W. Z L O T J P 2 . P L

Organizatorem Zlotu jest:
Kolejowy Klub Wodny – 1929 z Krakowa, Centrum Kultury Gminy Czorsztyn z siedzibą
w Maniowach, Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego z siedzibą
w Krakowie, Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich z siedzibą w Sromowcach Wyżnych Kąty, przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Kierownictwo Zlotu:
Adam Barski – Komandor Zlotu.
Ks. Tomasz Szewczyk – kapelan Zlotu.
Jolanta Kwinta – vice komandor, Dyrektor Kolejowego Klubu Wodnego -1929
Artur Majerczyk – vice Komandor Zlotu Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Gminy Czorsztyn
Tadeusz Walicki – vice Komandor Zlotu.
Barbara Bober, Dorota Klimaszewska, Aldona Bobrowska – kierownictwo biura.
Krystyna Pudło, Melania Wacławik, Józef Kaputa, Andrzej Żuk – kierownicy tras Zlotu.
Antoni Fudalej – kierownik transportu.
Alicja i Andrzej Pajor, Włodzimierz Widurek – obsługa techniczna Zlotu.
Cele i zadania jakie postawili sobie organizatorzy:
1. Propagowanie idei św. Jana Pawła II – miłości, przyjaźni , umiłowania czynnego
wypoczynku, obcowania z przyrodą oraz integracji środowisk.
2. Kreowanie idei krajoznawstwa oraz kwalifikowanej turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej
– szczególnie wśród młodzieży wszystkich stopni nauczania oraz licznych rodzin.
3. Propagowanie i promowanie regionalnych produktów turystycznych województwa
małopolskiego.
Warunki uczestnictwa:
Zlot ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć osoby pełnoletnie, jak i te które nie
ukończyły 18- tego roku życia, pod warunkiem, że zostaną zgłoszone pod opieką osób
pełnoletnich - za pisemną zgodą prawnych opiekunów. Uczestnicy biorą udział w Zlocie na
własną odpowiedzialność, potwierdzając przyjęcie powyższego warunku własnoręcznym
podpisem na karcie uczestnictwa. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi opiekun
dorosły potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem (jeden dorosły opiekun na 10
uczestników niepełnoletnich). Turystów rowerowych obowiązuje na trasach znajomość
przepisów i przestrzeganie zasad kodeksu drogowego, posiadanie karty rowerowej lub prawa
jazdy. Obowiązkiem jest używanie na trasach zlotu sprzętu ochronnego- szczególnie kasków
i kamizelek odblaskowych. Kajakarzy obowiązuje umiejętność pływania, potwierdzona kartą
pływacką lub patentem żeglarskim – ewentualnie potwierdzenie tej umiejętności
własnoręcznie podpisanym oświadczeniem. Podczas spływu obowiązkowo należy mieć
założoną kamizelkę asekuracyjną. Ze względu na górski charakter rzeki – zalecamy stosowanie
kasków ochronnych.
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Zgłoszenie do udziału w Zlocie należy dokonać na karcie zgłoszenia – dokument dostępny na
stronie www.zlotjp2.pl/aktualności. Zgłoszenia uczestnictwa będą również przyjmowane
w biurze Zlotu w przeddzień i w dniu jego rozpoczęcia. Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest
do posiadania środków finansowych w wysokości ok. 12 zł to są koszty wstępu na platformy
widokowe na Trzech Koronach, Sokolicy, wstęp na drogę wodną przez kajakarzy przez Pieniński
Park Narodowy.
Trasa piesza drugiego dnia Zlotu przebiegać będzie przez Sokolicę oraz Trzy Korony, chętni do
pokonania tej trasy zostaną przewiezieni łodziami flisackimi do promu przed Szczawnicą skąd
rozpoczyna się szlak na Sokolice. Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zastosowało dla
uczestników Zlotu dużą zniżkę z 50.-zł na 20.-zł. Organizatorzy dopuszczają możliwość
włączenia się do Zlotu w trakcie jego trwania.
Uczestnikom Zlotu zapewnia się: – bezpłatne miejsce biwakowe na polu namiotowym
w Sromowcach Niżnych wraz z sanitariatami. – posiłek turystyczny (jeden w każdym dniu)
– pamiątki Zlotu. – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania
Zlotu - transport sprzętu biwakowego i bagażu oraz asekurację na trasach rowerowych Zlotu.
– transport osób i kajaków na trasach Zlotu – udział w imprezach towarzyszących i konkursach.
Zakwaterowanie:
Organizatorzy Zlotu zapewniają bezpłatne miejsca na wyznaczonym polu namiotowym
w Sromowcach Niżnych. Uczestników obowiązuje indywidualne wyposażenie w podstawowy
sprzęt turystyczny i biwakowy (namiot, śpiwór, materac, kubek, sztućce itp.). Istnieje
możliwość zakwaterowania uczestników w kwaterach prywatnych na własny koszt –
w uzgodnieniu z właścicielami kwater.
Obowiązki uczestnika Zlotu:
1.Dokonanie zgłoszenia w dniu przybycia oraz okazanie dowodu tożsamości lub listy zbiorowej;
2. Przestrzeganie programu dziennego;
3. Podporządkowanie się decyzjom i zarządzeniom organizatorów;
4. Przestrzeganie postanowień „Karty Turysty” oraz zasad bezpieczeństwa;
5. Niesienie pomocy w razie konieczności, innym uczestnikom Zlotu;
6. Kierownicy i opiekunowie grup zobowiązani są do posiadania apteczki pierwszej pomocy
zarówno na biwaku jak i na trasach Zlotu;
7.Poruszanie się po wyznaczonych trasach Zlotu i oznakowanych trasach turystycznych;
8.Przestrzeganie przepisów ochrony przyrody oraz przeciwpożarowych;
9.Przestrzeganie ciszy nocnej w godz. 23.00 - 6.00;

Grupa z Myślenic

Grupa Gdynia-Wejherowo
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Organizatorzy nie przewidują prowadzenia punktacji zespołowej ani indywidualnej. Niemniej
jednak przewiduje się wyróżnienia wraz z upominkami dla: - najliczniejszego zespołu; najweselszego i najaktywniejszego zespołu; - zespołu, który przyjedzie na Zlot z najdalej
położonej miejscowości od Sromowiec Niżnych; - najmłodszego uczestnika; - uczestnika o
najdłuższym „stażu turystycznym” w poszczególnych kategoriach turystycznych. najliczniejszej rodziny biorącej udział w Zlocie; oraz szereg innych, o których organizatorzy
poinformują w dniu rozpoczęcia Zlotu.
Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie i wyłącznej interpretacji
niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Zlotu
osobom trzecim i na odwrót.
3. W wypadku stwierdzenia nadużycia alkoholu przez uczestnika Zlotu lub nie przestrzeganie
regulaminu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia go z listy uczestników.
4. Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego;
6. Zaleca się uczestnikom Zlotu dokonanie dodatkowego ubezpieczenia na czas dojazdu do
miejsca zlotu oraz powrotu do miejsca zamieszkania.
7. Zabrania się rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi.
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby
organizacji Zlotu oraz na publikację zdjęć;
9. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu będą komunikaty szczegółowe podawane podczas
trwania Zlotu.
10. Podczas trwania Zlotu organizatorzy przewidują szereg atrakcji , o których uczestnicy
zostaną poinformowani w dniu rozpoczęcia Zlotu.

Szkoła im. JP II Białystok
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HASŁO ZLOTU: „Źródła Wód Mineralnych na szlakach Czarnych Górali”.

Współorganizator
Zlotu
Program dzienny Zlotu:
Środa 29 maja 2019

od godz. 9.00 – weryfikacja uczestników Zlotu , organizacja biwaku.

godz. 10.00 - 11.30 – wyjście ekip na trasy Zlotu

godz. 15.00 - 16.00 – posiłek turystyczny na biwaku

godz. 16.30 – występ Orkiestry Dętej Domu Kultury w Maniowych – Kapelmistrz Stanisław

Wojtaszek

godz. 17.30 - 19.00 – gry i zabawy zręcznościowe (przeciąganie liny, piłka siatkowa, itp.)

godz. 19.00 - 22.00 – karaoke, ognisko, dyskoteka

Czwartek 30 maja 2019

godz. 9.00 - 10.00 – wyjście ekip na trasy Zlotu, wyjazd rowerzystów oraz start kajakarzy

godz. 14.00 - 14.30 – przewóz kajaków i kajakarzy na pole biwakowe w Sromowcach Niżnych

od godz. 15.00 – 16.00 – posiłek turystyczny na biwaku

godz. 17.00 – uroczysta msza św. w Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

godz.18.00 – uroczyste pożegnanie grup uczestników Zlotu z Podlasia

godz. 18.00 – gry i zabawy dla pozostałych grup.

godz. 19.00 – 22.00 – ognisko karaoke, konkurs piosenki biesiadnej, dyskoteka

Piątek 31 maja 2019

godz. 9.00 - 9.30 – wyjście ekip na trasy Zlotu oraz start kajakarzy i rowerzystów.

godz. 12.00 - 12.30 – przewóz kajaków i kajakarzy na pole biwakowe w Sromowcach Niżnych.

od godz. 13.00 - 14.00 – posiłek turystyczny na biwaku

godz. 14.00 – występ kapeli regionalnej.

godz. 15.00 – uroczyste zakończenie Zlotu na polu biwakowym z udziałem Gości

Honorowych, wręczenie nagród, dyplomów oraz upominków. Pożegnanie uczestników
z piosenką biesiadną na ustach.

Grupa zachodniopomorska

Młodzież z Białegostoku kontra „Mela"
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Trasy piesze do wyboru w zależności od kwalifikacji turystycznej i możliwości finansowych:
1. Trasa górska – najdłuższa i najtrudniejsza: Sromowce Niżne * spływ Dunajcem do
Szczawnicy Niżnej na początek szlaku niebieskiego * wejście na szczyt Sokolicy * dalej przez
Przełęcz Sosnów na szczyty Czertezika i Czerteża * potem przez polanę * Bajków w kierunku
ruin Zamku Pienińskiego * skąd dochodzimy do Trzech Koron * schodzimy na Przełęcz Szopka *
skąd szlakiem żółtym przez Wąwóz Szopczański wracamy do Sromowiec. (czas przejścia 7.5
godziny)
2. Trasa górska – krótszy wariant trasy – Sromowce Niżne * spływ Dunajcem do Szczawnicy
Niżnej na początek szlaku niebieskiego * wejście na szczyt Sokolicy * dalej przez Przełęcz
Sosnów na szczyty Czertezika i Czerteża * potem do polany Bajków * skąd szlakiem żółtym
przez Przełęcz Szopka i Wąwóz Szopczański wracamy do Sromowiec. (czas przejścia 6 godzin)
3. Trasa płaska - Sromowce Niżne * spływ Dunajcem do Szczawnicy Niżnej * przejście Drogą
Pienińską szlakiem czerwonym wzdłuż przełomu Dunajca do Czerwonego Klasztoru * powrót
przez kładkę na Dunajcu do Sromowiec.
4. Trasa górska – łatwa: Sromowce Niżne * przejście przez kładkę na Dunajcu na Słowację do
Czerwonego Klasztoru * stamtąd niebieskim szlakiem na przełęcz Sedlo Cerla * i dalej przez
szczyt Barsztyg do przełęczy Targov * tu zmiana szlaku na żółty i zejście do Huty nad Dunajcem *
skąd powrót Drogą Pienińską przez * Czerwony Klasztor * kładką na Dunajcu do Sromowiec
(czas przejścia 3.5 godziny)
5. Trasa górska – krótka – Sromowce Niżne * przejście szlakiem żółtym przez Wąwóz
Szopczański na Przełęcz Szopka * skąd szlakiem niebieskim na Trzy Korony * powrót tą samą
drogą do Sromowiec Niżnych. (czas przejścia 3.5 godziny)
Trasy rowerowe:
1 .Ludźmierz – Nowa Biała – Krempachy- Dursztyn – Niedzica – Sromowce Niżne ok. 60 km
2. Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor (Słowacja) – Leśnica – Szczawnica – Krościenko –
Krośnica – Sromowce Niżne ok 45 km
3. Sromowce Niżne – Sromowce Wyżne przejście graniczne ,trasa przez tereny na Słowacji –
powrót przez kładkę do Sromowców Niżnych ok. 30 km.
Trasa kajakowa:
Spływ kajakami lub pontonami Przełomem Dunajca na trasie: Sromowce Niżne – Krościenko
n/D. w czwartek 30.maj 2019 i w piątek 31 maj 2019, transport kajaków i turystów z Krościenka
n/D do Sromowiec Niżnych w ramach wpisowego dla kajakarzy.
Szczegółowych informacji udziela komandor Zlotu Adam Barski, tel. 501 871 732 oraz V-ce
komandor Tadeusz Walicki, Tel. 781 501 493.

Młodzież ze Szkoły Zawodowej im. ks. Józefa
Tischnera w Limanowej
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co pół godziny z Barki „Wiślany-Ogród” Bulwar Czerwieński
(vis a vis Hotelu „Sheraton” i „Kossak”)
tel.601 560 250 oraz 501 871 732

Wypływamy codziennie
od godz 10.00

Statek
„Piotruś Pan"
do 34 osób

Katamaran
„George"
do 12 osób

Statek
„Sobieski"
do 100 osób

SALWATOR - WAWEL - KAZIMIERZ - TYNIEC

REJSYCRUISES
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AUTOCENTRUM PATECKI
Autoryzowany przedstawicieli KIA Motors
Kraków Al. 29 Listopada 180 tel: 12 415 77 77
Kielce ul. Zakładowa 12 tel: 41 345 25 25
Sandomierz ul. Lwowska 24A, tel: 793 938 000

Sponsor
Gwiaździstego Zlotu Turystycznego
Szlakami Jana Pawła II

Producent pelerynek i płaszczy
przeciwdeszczowych – Ludwik Dziedzic

608 334 951
18 20 124 83
w w w. f p h l u d w i k . p l

Zaproszenie
na spływ
Przełomem Dunajca
Spływ Dunajcem jest najlepszą i bezpieczną formą zwiedzania
Pienińskiego Parku Narodowego i stanowi największą atrakcję polskich gór
znaną już od 1832 roku, a od 1934 istnieje Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
W okresie sezonu spływ obsługuje blisko 500 flisaków na 250 zestawach łodzi.
Sezon flisacki trwa od 1 kwietnia do 31 października,
pływamy codziennie z wyjątkiem Wielkanocy i święta Bożego Ciała.
Spływ rozpoczyna się na przystani flisackiej w Sromowcach Wyżnych – Kątach lub po uzgodnieniu
z Biurem Spływu w Sromowcach Niżnych gdzie znajduje się parking, pawilon wystawcy Pienińskiego
Parku Narodowego, punkt informacji turystycznej, kiosk z pamiątkami, restauracja oraz kasy biletowe.

Łodzie odpływają po zebraniu się minimalnego stanu to jest 11 osób.
W przypadku mniejszej ilości istnieje możliwość wypłynięcia łodzi po opłaceniu podstawowego kosztu.
Są dwie przystanie docelowe:
1. SZCZAWNICA – długość trasy ok 18 km, czas trwania spływu ok 2 godz. 15 min
2. KROŚCIENKO – długość trasy ok 23 km, czas trwania spływu ok. 2 godz. 45 min
Kasy biletowe czynne:
kwiecień: 9.00-16.00 | maj – sierpień: 8.30-17.00 | wrzesień: 8.30-16.00 | październik: 9.00-15.00
(po zmianie czasu z letniego na zimowy do 14.00)
Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec
ul. Kąty 14, 34-443 Sromowce Wyżne, tel. 18 262 97 21, e-mai: spływ@flisacy.com.pl
www.flisacy.pl

Gmina Czorsztyn

Gmina Czorsztyn bez wątpienia jest perłą
na turystycznej mapie Polski,
miejscem, które potrafi oczarować
od pierwszego wejrzenia.
Gmina Czorsztyn leży w południowej części województwa małopolskiego,
w powiecie Nowy Targ, w obrębie Gorców, Pienin i Spiszu.
Hojność matki natury, która nie poskąpiła tutaj swoich uroków,
bogaty folklor, wspaniałe miejsca do wypoczynku,
smaczna kuchnia regionalna i życzliwość gospodarzy
sprawiają, że niewiele jest w Polsce
takich prawdziwych turystycznych perełek,
tak licznie odwiedzanych przez turystów.

Zapraszamy i proponujemy Państwu nasze główne atrakcje:

starostów. Po górskiej fortecy pozostały do dzisiaj malownicze, postrzępione ruiny, których
najważniejszą część stanowi masywna czworoboczna wieża i przylegające do niej mury dawnych
pomieszczeń mieszkalnych. Częściowo zrekonstruowane piwnice mieszczą ekspozycję muzealną.
Z tarasu widokowego rozpościerają się przepiękne widoki, a z zatoki u podnóża zamku odpływają
w rejsy turystyczne statki i gondole.
§
Przełom Dunajca – cud natury, słynny na całą Europę i podziwiany przez tysięczne rzesze
turystów spływających flisackimi tratwami.
§
Góra Wdżar – powulkaniczna i tajemnicza, z gniazdem smoka, anomaliami magnetycznymi,
minizoo i wspaniałym punktem widokowym. Wyciągi krzesełkowe i orczykowe, trasy dla narciarzy
i snowboardzistów, a latem alpejska zjeżdżalnia przyciągają miłośników sportów zimowych i letnich
atrakcji. Jest tu też miejsce dla paralotniarzy i dla wspinaczy skałkowych.
§
Jezioro Czorsztyńskie – zalew, wokół którego znajdują się liczne miejsca do wypoczynku
i wędkowania, wypożyczalnie sprzętu wodnego, a w rejsy wypływają statki spacerowe i gondole.
§
Pieniński Park Narodowy, który obfituje w bogactwo unikalnej flory i fauny na czele z takimi
endemitami jak: Pszonak pieniński, Mniszek pieniński, Niepylak apollo. Przy wejściach do parku
w Czorsztynie, Sromowcach Niżnych, Sromowcach Wyżnych - Kątach, Szczawnicy, Leśnicy (Słowacja),
Czerwonym Klasztorze (Słowacja) znajdują się pawilony wystawowe z ciekawymi ekspozycjami.
§
Kładka w Sromowcach Niżnych łącząca dwa brzegi Dunajca, po polskiej i słowackiej stronie.
Dzięki tej niepowtarzalnej, nowoczesnej, 120-metrowej, drewnianej konstrukcji powstała
atrakcyjna pętla turystyczna łącząca drogę od Szczawnicy i Czerwonego Klasztoru ze szlakami
turystycznymi na Trzy Korony i Sokolicę.
§
Osada Turystyczna Czorsztyn, która powstała na początku lat 90-tych XX w. z wybranych
obiektów budownictwa ludowego i uzdrowiskowo-willowego znajdujących się na terenach
przeznaczonych pod przyszłe jezioro. Tworzą ją wille Leopolda Szperlinga, Teofila Sanoka, Józefa
Galoty, dwór Drohojowskich oraz zabytkowe piwniczki, którym przywrócono pierwotną funkcję
użytkową, zachowując ich bryłę i formę.
§
Grające organy – pomnik Władysława Hasiora znajdujący się na przełęczy Snozka.
§
Izba Regionalna w Sromowcach Wyżnych, w której są udostępnione zwiedzającym eksponaty
związane z regionem – sprzęty gospodarskie, wyroby rękodzieła oraz wystawy twórczości ludowej.
§
Zabytkowy, drewniany kościółek z XVI wieku z XIV-wieczną rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem
– w Sromowcach Niżnych.
§
Szlaki turystyczne w malowniczych Gorcach i urzekających kolorami Pieninach, z których
najbardziej znane prowadzą na Lubań, Trzy Korony i Sokolicę.
§
Imprezy kulturalne. Zapraszamy wszystkich gości na cykliczne imprezy z licznymi konkursami będące
okazją do poznania folkloru i kuchni regionalnej: otwarcie sezonu turystycznego (Czorsztyn), rodzinne
popołudnie – „Zdrowo i wesoło” (Kluszkowce), festyn rodzinny – „Mamo, tato baw się z nami” (Maniowy),
Dzień Sportu (Maniowy), Dni Kluszkowiec, „Wieczór z folklorem” (Sromowce Wyżne), „Lato pod Trzema
Koronami” (Sromowce Niżne), „Lato w Mizernej”, Gminne Dożynki (uroczystość przechodnia).
Harmonogram imprez zamieszczony jest na stronie www.czorsztyn.pl - kalendarz imprez.
We wszystkich miejscowościach gminy Czorsztyn istnieje doskonale zorganizowana, o wysokim
standardzie baza noclegowa i gastronomiczna. Dogodne położenie gminy sprawia, że może to być dobra
baza wypadowa w Tatry, a także na Słowację.
Kto chociaż raz „zabłądzi” w te strony, nie będzie żałował, bo miejsc wywołujących zachwyt tutaj
nie brakuje.
Szczegółowy opis atrakcji, a także liczne zdjęcia można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.czorsztyn.pl

SPONSOR WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI ZLOTU

§
Zamek w Czorsztynie wybudowany około 1350 r. Był on ośrodkiem władzy królewskiej i siedzibą

N A S I PA R T N E R Z Y

Szczegółowych informacji udziela komandor Zlotu Adam Barski tel. 501 871 732
Patroni medialni:

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”
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