
REGULAMIN XXV MIĘDZYNARODOWEGO ZŁAZU SAMORZĄDOWCÓW 
28 sierpnia 2021 roku – Lipnica Wielka 

 
Miejsce docelowe Złazu: 

 
Polana Stańcowa w Lipnicy Wielkiej Przywarówce (obok dawnego obiektu „Dzieciom w Potrzebie”) 

 
Organizatorzy Złazu: 
Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Gmina Lipnica Wielka, Združenie Babia Hora. 

 
W 2021 roku na trasie XXV Międzynarodowego Złazu Samorządowców spotkamy się w gminie Lipnica 
Wielka należącej do powiatu nowotarskiego. Gminę Lipnica Wielka tworzą dwie wsie: Lipnica Wielka 
i Kiczory. Miejscowości te tworzą cztery sołectwa: Murowanica, Centrum, Skoczyki, Przywarówka i Kiczory. 
We wsi Lipnica Wielka znajdują się dwie parafie: p.w. Świętej Królowej Jadwigi oraz Św. Łukasza 
Ewangelisty. 

Powierzchnia gminy wynosi: 67,5 km², w tym lasy 31,5 km² i liczy ponad 6100 mieszkańców. Położona jest 
w tzw. beskidzkiej części Górnej Orawy. Malowniczo ciągnie się wzdłuż potoku Lipniczanka na przestrzeni 
16 kilometrów. Dolna część gminy sięga Jeziora Orawskiego i leży na wysokości 600 m n.p.pm., a górna 
wznosi się ku szczytowi Babiej Góry (1725 m n.p.m.).  

W bieżącym roku Gmina Lipnica Wielka świętować będzie 30-lecie swojej działalności.  

 

 
Msza św. w intencji  uczestników Złazu i mieszkańców należących do SGB odbędzie się na Polanie 
Stańcowej o godzinie 13.30. 

 
Cel Złazu: 

 
Celem złazu jest tworzenie wśród wspólnoty samorządowej przyjaznej atmosfery, integracji społeczności 
lokalnej mieszkającej po obydwu stronach granicy polsko-słowackiej, promowanie górskich miejscowości, 
podziwianie piękna krajobrazów i przyrody oraz zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu  
i uprawiania turystyki. 
 
Zespół Organizacyjny: 

1) Marek Listwan - Komandor Złazu - Starszy Gazda SGB; 
2) Mateusz Lichosyt – Z-ca Komandora Złazu - Wójt Gminy Lipnica Wielka;  
3) Antoni Karlak – Zastępca Starszego Gazdy SGB, Wójt Gminy Jabłonka;  
4) Andrzej Karkoszka – Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Wielka;  
5) Maria Mazur - Sekretarz SGB;  
6) Jan Kuliga - Sekretarz Gminy Lipnica Wielka;  
7) Ignacy Mikłusiak – samorządowiec, były Zastępca Wójta Gminy Lipnica Wielka.  

 
Dodatkowe informacje: 

1. Uczestnicy odpowiadają osobiście za zachowanie ostrożności w terenie oraz swoje bezpieczeństwo. 

2. Proponowane trasy złazu są dobrane pod względem trudności jej przejścia: trasy bez wejścia na Babią 
Górę są trasami łatwymi, w tym dla rodzin z dziećmi; trasy z wejściem na Babią Górę są przeznaczone 
dla zaawansowanych i wytrawnych  turystów. Dokładny opis proponowanych tras XXV Złazu stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Za ewentualne wypadki na trasach oraz podczas spotkania integracyjnego organizatorzy Złazu  
nie ponoszą odpowiedzialności. 



4. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zarządzeń i przepisów administracji lasów 
Nadleśnictwa Nowy Targ i dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego - uczestnicy odpowiadają 
osobiście. 

5. Organizatorzy zapewniają dla zgłoszonych uczestników Złazu:  

a. 3 przewodników na trasach bez wejścia na Babią Górę (tj. od strony Kiczor, Lipnicy Wielkiej 
oraz Zubrzycy Górnej MOPE),  

b. 3 przewodników Babiogórskiego Parku Narodowego dla grup wędrujących od Przełęczy 
Krowiarki,  

c. Bezpłatne wejście na trasy i obszar Babiogórskiego Parku Narodowego – sposób potwierdzenia 
uczestnictwa w Złazie przed wejściem na teren Parku zostanie podany w późniejszym terminie. 

6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Złazie wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność osób 
dorosłych ( rodziców, opiekunów). 

7. Za uczestników Złazu i mieszkańców gmin należących do SGB odprawiona zostanie Msza św. na 
Polanie Stańcowej (obok zabudowań dawnego obiektu „Dzieciom w Potrzebie”). Organizatorzy nie 
zapewniają miejsc siedzących.  

8. Mając na uwadze dużą zmienność pogodową rejonów Babiej Góry uczestnikom Złazu zaleca się 
zaopatrzyć w nakrycie głowy, kurtkę ochronną (deszcz, wiatr).  

9. Z uwagi na obecne przepisy pandemiczne, określa się limit uczestników z jednej gminy na 30 osób 
plus osoby w pełni zaszczepione (osoby, które nie udzielą informacji w tym zakresie, traktowane 
będą do celów statystycznych jako osoby niezaszczepione). Istnieje możliwość porozumienia 
pomiędzy gminami w zakresie „przejęcia niewykorzystanych miejsc” i ustalenia wspólnych list 
zgłoszeniowych, z zachowaniem zasady limitu uczestników (np. z trzech gmin maksymalna ilość 
uczestników niezaszczepionych to 90 osób). Listę zgłoszeniową uczestników do danej Gminy stanowi 
załącznik nr 2. Z uwagi na dane osobowe szczególnej kategorii na tej liście, pozostaje ona w 
dokumentacji danej Gminy/Miasta. Dane osobowe listy zgłoszeniowej będą przetwarzane przez okres 
30 dni od dnia zakończenia Złazu (plus ewentualnie okres postępowania wyjaśniającego).  

10. Na podstawie listy zgłoszeniowej dana Gmina/Miasto przygotowuje Kartę zgłoszenia, zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do Regulaminu i przesyła ją do organizatora Złazu w terminie granicznym do dnia 
20 sierpnia (piątek). Karty zgłoszenia na Złaz Samorządowców należy przesłać: pocztą tradycyjną na 
adres: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 
Sucha Beskidzka lub pocztą elektroniczną na adres: info@sgb.org.pl. Przesłanie karty zgłoszenia jest 
jednoznaczne z przyjęciem niniejszego Regulaminu.  

11. Dla zgłoszonych uczestników Złazu przewidziano poczęstunek oraz pamiątkowe znaczki – przypinki.  

12. Dla 8-10 autokarów oczekujących na uczestników Złazu jest przewidziany parking na Polanie 
Stańcowej (skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą Rajsztag).   

UWAGA! Zapisy pkt 9 niniejszego Regulaminu są zgodne z przepisami prawa na dzień 3 sierpnia 2021 
roku. W przypadku zmiany przepisów dotyczących liczebności uczestników zgromadzeń, imprez i 
uroczystości, Organizatorzy Złazu mają prawo do ograniczenia liczby uczestników Złazu określonej w pkt 
9 Regulaminu. 

 

PROGRAM  ZŁAZU : 

8.00 - 11.30 Wyjście na trasy złazu, 

Od 12.00 -13.30   Rejestracja grup złazowych, 

13.30 Msza Święta w intencji uczestników złazu oraz mieszkańców gmin, 
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Od 14.30  Poczęstunek, prezentacja gmin, występy, konkursy współzawodnictwa sportowego gmin 
i osób,  wręczenie dyplomów, podsumowanie, 

Od 15.30        Spotkania integracyjne, wspólny śpiew, 

Od 19.00  Amfiteatr w Lipnicy Wielkiej-Centrum: możliwość wzięcia bezpłatnego udziału 
w koncercie zespołu Heavy Wey oraz występie Kabaretu Czesuaf (deklaracja wzięcia 
udziału na karcie zgłoszeniowej. Przewóz osób na trasie z Polany Stańcowej do Lipnicy 
Wielkiej-Centrum zapewnia organizator).  

 

Informacji, interpretacji i wyjaśnień na temat Złazu udzielają: 

1) Marek Listwan - Komandor Złazu  -Starszy Gazda SGB tel. 502-326-165, m.listwan@gmail.com 

2) Maria Mazur - Sekretarz SGB tel. 607-182-340 , info@sgb.org.pl 

3) Jan Kuliga - Sekretarz Gminy tel. 530-730-046, sekretarz@lipnicawielka.pl – wszelkie informacje 
organizacyjne,  

 

Prosimy samorządowców o zachęcenie wszystkich mieszkańców i sympatyków Stowarzyszenia Gmin 
Babiogórskich do wzięcia udziału w Złazie. 

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 
 
Mateusz Lichosyt Marek Listwan 
Z-ca Komandora Złazu 
 Komandor Złazu 
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Załącznik nr 2 

Lista uczestników 
XXV Złazu Samorządowców 

28 sierpnia 2021 roku – Lipnica Wielka 
 

L.p. Imię i nazwisko Czy osoba 
zaszczepiona?1) 

Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
1) – Proszę wpisać TAK – w przypadku zaszczepienia dwiema dawkami szczepionki i wyrażenie zgody na udzielenie tej 

informacji, 

Proszę wpisać NIE – w przypadku braku zaszczepienia i wyrażenie zgody na udzielenie tej informacji, 

Proszę pozostawić puste miejsce w przypadku braku zgody na udzielenie informacji w tym zakresie. 



Załącznik nr 3 

Karta zgłoszenia liczby uczestników 
do udziału w XXV Złazie Samorządowców 

28 sierpnia 2021 roku – Lipnica Wielka 

 

Zgłaszający (Gmina/Miasto): ……………………………………………………. 

Ilość ogólna uczestników: ………………. W tym osób w pełni zaszczepionych: ………… 

 

Wybór tras bez wejścia na Babią Górę: 

1) Trasa nr 1 – ilość uczestników: ………….. 

2) Trasa nr 2 – ilość uczestników: ………….., w tym deklarujących wolę zwiedzenia 

Izby Pamięci poświęconej Ks. Władysławowi Pilarczykowi w Szkole Podstawowej w 

Kiczorach: …………………. 

3) Trasa nr 3 – ilość uczestników: ………….. 

4) Trasa nr 4 – ilość uczestników: ………….., w tym deklarujących wolę zwiedzenia 

Muzeum Orawski Park Etnograficzny: …………………. 

 

Wybór tras z wejściem na Babią Górę:  

1) Trasa nr 5 – ilość uczestników: ………….. 

2) Trasa nr 6 – ilość uczestników: ………….. 

3) Trasa nr 7 – ilość uczestników: ………….. 

4) Trasa nr 8 – ilość uczestników: ………….. 

5) Trasa nr 9 – ilość uczestników: ………….. 

 

Osoba do kontaktu organizacyjnego ze strony Zgłaszającego: 

Imię i nazwisko: ………………..……………………….. Nr telefonu:…………………. 

 

Ilość osób deklarujących wzięcie udziału w koncercie zespołu Heavy Wey oraz 

występie Kabaretu Czesuaf (transport z Polany Stańcowej do Lipnicy Wielkiej-

Centrum zapewnia organizator): 

 

…………… 
(Osób) 

 

………………………………………… 
(podpis Zgłaszającego) 

 

 


