
§ 1. Centralny Oœrodek Turystyki Górskiej 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno- 
Krajoznawczego, ustala niniejszym 
regulaminem zasady zdobywania 
Zimowej Odznaki Górskiej (ZOG), 
ustanowionej w 2007 roku wspólnie z 
Urzêdem Marsza³kowskim województwa 
ma³opolskiego i we wspó³pracy z firm¹ 
rakiety.pl. 

§ 2. Nadzór nad instytucj¹ Zimowej Odz-
naki Górskiej COTG PTTK sprawuje 
Centralny Oœrodek Turystyki Górskiej 
PTTK.

§ 3. Zimow¹ Odznakê Górsk¹ COTG 
PTTK zdobywa siê przez odbycie 
pieszych wêdrówek na rakietach 
œnie¿nych w górach Polski oraz w 
zagranicznych pasmach górskich Karpat  
i Sudetów, po³o¿onych na obszarze po-
granicza, przy zachowaniu zasad 
bezpiecznego i racjonalnego uprawiania 
turystyki górskiej, przestrzegaj¹c prze-
pisów dotycz¹cych poruszania siê na 
obszarach chronionych.

§ 4. Ustanawia siê trzy stopnie ZOG 
COTG PTTK: br¹zow¹, srebrn¹ i z³ot¹, 
zdobywane w takiej w³aœnie kolejnoœci.

§ 5. Kolejne wy¿sze stopnie ZOG COTG 
PTTK nie musz¹ byæ zdobywane w 
bezpoœrednio po sobie nastêpuj¹cych 
sezonach i mo¿na je zdobywaæ równie¿ 
ratalnie. Czas zdobywania ka¿dego 
stopnia odznaki nie jest ograniczony.

§ 6. ZOG COTG PTTK zdobywa siê 
wed³ug zasad:

1. Zalicza siê jeden punkt za ka¿dy 
przebyty kilometr oraz 1 punkt za ka¿de 

100 metrów sumy podejœæ. Je¿eli wycieczka 
jest ujêta w Trasach punktowanych do 
Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, 
stanowi¹cych za³¹cznik do niniejszego 
regulaminu, to nale¿y stosowaæ punktacjê 
przewidzian¹  w Trasach...

2. Ustala siê nastêpuj¹c¹ liczbê punktów dla 
poszczególnych stopni odznaki:  
   br¹zowa 80
                  srebrna 200
                  z³ota 400 

3. Nie zalicza siê punktów uzyskanych na 
wycieczce odbytej t¹ sam¹ tras¹ i w tym 
samym kierunku w toku zdobywania jednego 
stopnia odznaki.

4. Nadwy¿kê punktów zdobytych w danym 
roku zalicza siê na poczet normy potrzebnej 
do zdobycia nastêpnego stopnia odznaki. 

§ 7. Do zdobywania ZOG COTG PTTK 
stosuje siê Ksi¹¿eczki GOT PTTK. Prawa 
wydawnicze Ksi¹¿eczki i Regulaminu GOT 
zastrze¿one s¹ dla Centralnego Oœrodka 
Turystyki Górskiej PTTK  w Krakowie.

§ 8. Przyznanie ZOG COTG PTTK odbywa 
siê na podstawie wype³nionej i zawieraj¹cej 
potwierdzenia pobytu w terenie ksi¹¿eczki 
GOT PTTK. 

§ 9. W celu uzyskania ZOG COTG PTTK 
nale¿y wype³niæ Ksi¹¿eczkê GOT PTTK 
zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami:

1. W trakcie wycieczki nale¿y zbieraæ w ksi¹-
¿eczce potwierdzenia przejœcia piecz¹tk¹ 
dowolnej instytucji zawieraj¹c¹ nazwê 
miejscowoœci. Potwierdzenie piecz¹tk¹ nie 
jest konieczne, jeœli przewodnik lub 
przodownik turystyki górskiej uczestniczy w 
wycieczce, wówczas przebycie trasy zostaje 

potwierdzone czytelnym podpisem prze-
wodnika lub przodownika t.g. 

2. Wycieczki nale¿y wpisaæ zgodnie z § 6 
niniejszego regulaminu i przed³o¿yæ w 
COTG PTTK w Krakowie do potwierdzenia. 
Przebieg wycieczki nie ujêtej w Trasach 
punktowanych do GOT PTTK nale¿y wpisaæ 
podaj¹c dok³adnie trasê, odleg³oœæ w kilo-
metrach, sumê podejœæ w pe³nych setkach 
metrów. Podobnie nale¿y wpisywaæ 
wycieczki odbyte w zagranicznych pasmach 
górskich. 

§ 10. 1. Zweryfikowana ksi¹¿eczka GOT 
PTTK z punktacj¹ s³u¿¹c¹ do zdobycia ZOG 
COTG PTTK jest zarazem legitymacj¹ 
posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do 
jej nabycia i noszenia. 

2. Odznaki nabywa siê za okazaniem 
zweryfikowanej ksi¹¿eczki  w Centralnym 
Oœrodku Turystyki Górskiej PTTK w Kra-
kowie (31-010), ul. Jagielloñska 6. 

3. Ubiegaj¹cy siê o odznakê ponosz¹ koszty 
op³at pocztowych zwi¹zanych z korespon-
dencj¹ i wysy³k¹ ksi¹¿eczek i odznak. 
Ksi¹¿eczki GOT PTTK u¿ytkowane do 
zdobywania niniejszej odznaki s¹ dostêpne 
na terenie ca³ego kraju, odznaki wy³¹cznie  w 
COTG PTTK. Pierwszych 100 zdobywców 
odznak otrzyma odznaki z puli sponso-
rowanej przez Urz¹d Marsza³kowski woj. 
ma³opolskiego

§ 11. W¹tpliwoœci mog¹ce wynikn¹æ z inter-
pretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga 
COTG PTTK w Krakowie

§12.Regulamin niniejszy zosta³ zatwier- 
dzony przez dyrektora COTG PTTKw dniu 
22 paŸdziernika 2007 r.

REGULAMIN ZIMOWEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ CENTRALNEGO OŒRODKA 
TURYSTYKI GÓRSKIEJ PTTK



IMPREZY NA RAKIETACH W ZIMIE 2008

1.  Wierchomla  5 stycznia 2008 

2.  Zakopane  20 stycznia 2008

3.  Ustrzyki Górne  26 stycznia 2008 

4.  Hala Krupowa  2 lutego 2008

5.  Samotnia  14 lutego 2008

6.  Wis³a Przys³op  16 lutego 2008 

7.  Rycerzowa  8 marca 2008

8.  Jaworzyna Krynicka  15 marca 2008

z udzia³em firmy Compass 2 warianty biegu:
 „Bieg dla wszystkich” 
 „Ekstremalny bieg w rakietach”

z udzia³em firmy Compass 2 warianty biegu:
 „Bieg dla wszystkich”
 „Ekstremalny bieg w rakietach”

z udzia³em firmy Compass 2 warianty biegu:
 „Bieg dla wszystkich”
 „Ekstremalny bieg w rakietach”

       

Program „Bieg dla wszystkich”: 

Program „Ekstremalny bieg w rakietach”

nie wymagaj¹cy posiadania specjalnych 
umiejêtnoœci i doœwiadczenia.

Zbiórka o godz. 13.15 w schronisku PTTK. 
Rejestracja uczestników.
Rozpoczêcie biegu o godz. 14.00 pod 
schroniskiem PTTK, planowane zakoñczenie 
oko³o godz. 15.30.
Oko³o godz.16.30 obiad i wrêczenie nagród, 
miêdzy 17.00-18.00 prezentacja, opcjonalne 
„ognisko na szczycie” - ok. 21.00 wyjœcie z 
latarkami i ognisko.
 
   

 
Wierchomla, Ustrzyki Górne, Wis³a Przys³op

Przyjazd w pi¹tek do godz. 22.00 
Start: sobota godz. 8.00, 
zakoñczenie oko³o godz. 15-16, 
godz. 18.00 - zamkniêcie mety, rozdanie nagród, 
wieczór integracyjny (prelekcja/prezentacja)

Zim¹ góry tak¿e mog¹ byæ atrakcyjne. Œnieg to 
niesamowita atrakcja, nie tylko dla dzieci, zaœ 
przyroda to doskona³e miejsce na wypoczynek. 
Dziêki rakietom œnie¿nym ³atwo jest wêdrowaæ 
i podziwiaæ krajobraz,  a widocznoœæ zimow¹ 
nieraz bywa lepsza ni¿ podczas innych pór roku. 
Wêdrówka w rakietach œnie¿nych jest du¿o 
przyjemniejsza i szybsza. Turysta nie zapada siê 
w œniegu, ³atwiej pokonuje dystans.
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GÓRY ZIM¥ W RAKIETACH ŒNIE¯NYCH
Zimowa Odznaka Górska


	Strona 1
	Strona 2

