WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIE

9. Program Zlotu
Dzień 14.09.2018 (piątek)
− przyjmowanie uczestników od
− zwiedzanie okolic Pobierowa trasa „A”
− uroczyste otwarcie Zlotu
− kiełbasa z grilla

godz.
godz.
godz.
godz.

15.00
16.00
20.00
20.00

godz.
godz.

7.30
9.00

Dzień 15.09.2018 (sobota)
- śniadanie
- wyjazd na trasę zlotową
„B”
- konkurs nr 1 i 2 na trasie
- obiadokolacja
- konkurs nr 3 (krajoznawczy)
- zakończenie Zlotu i dyskoteka

godz. 20.00

Dzień 16.09.2018 (niedziela)
- śniadanie
- wyjazd na trasę zlotową
- zdawanie kwater

godz. 8.00
godz. 9.00
godz. 14.00

REGULAMIN
XXXI Wojewódzki Zlot Turystów Kolarzy PTTK

POBIEROWO
14-16.09.2018

godz. 18.00

„C”
do

10. Proponowane trasy

„A” Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Pobierowo.
„B”
„C”

ok.12 km

Pobierowo, Trzęsacz, Pogorzelica, Mrzeżyno, Trzebiatów,
Cerkwica, Karnice, Rewal, Pobierowo.
ok. 69 km
Pobierowo, Łukęcin, Strzeżewo, Gostyń, Dreżewo, Pustkowo,
Pobierowo.
ok. 26 km.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „FALA” w Pobierowie

Życzymy miłych wrażeń
Organizatorzy

Organizatorzy
Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im. Stefana Kaczmarka
Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Szczecinie
Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski „88”
Koło Osiedlowe PTTK Nr 1 „JANTAROWE SZLAKI”

Klub PTTK „SOBOTOAKTYWNI” Goleniów
Stoczniowy Klub Turystyki Kolarskiej „NEPTUN”
1. Kierownictwo Zlotu
− Komandor
− Kwatermistrz
-

-

Jarosław Korenkiewicz
Ewa Poleska (tel.508 596 668)

Opracowanie tras rowerowych
- Zbigniew Deremacki
Prowadzenie tras rowerowych
- Zbigniew Deremacki
- Ryszard Poleski
- Dariusz Jankowski

2. Termin i miejsce Zlotu
Zlot odbędzie się w dniach 14-16.09.2018r. z bazą na terenie
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Fala” ul. Mickiewicza 19
72-346 Pobierowo.
Dojazd na Zlot we własnym zakresie.
3. Cel Zlotu
- wspólne wycieczki na trasach rowerowych,
- poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych okolic Pobierowa,
- zabawa i czynny wypoczynek
- popularyzacja turystyki kolarskiej w woj. zachodniopomorskim.
4. Warunki uczestnictwa
Zgłoszenie uczestników na podpisanej „Karcie Zgłoszenia” z kopią
dowodu wpłaty przesłanej na adres:
Ewa Czekańska-Poleska ul. Witkiewicza 35/25
71-121 Szczecin
lub e-mail rpoleski@op.pl do dnia 24.08.2018 r.
( ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń )
5. Opłaty
wpisowe:
-150 zł od osoby członkowie PTTK i młodzież
-160 zł pozostali uczestnicy

Na konto:
Ewa Czekańska-Poleska
Credit Agricole 95 1940 1076 5873 6814 0000 0000
z dopiskiem „XXXI Zlot”
6. Świadczenia organizatorów
- 2 noclegi w Schronisku,
- 2 śniadania,
- 1 obiadokolacja,
- słodkie pieczywo 2 szt.,
- kiełbaska z grilla i bułka,
- buton zlotowy,
- wklejki do książeczki KOT ,
- obsługa na trasach rowerowych,
- nagrody dla zwycięzców w konkursach,
7. Obowiązki uczestników
- ubezpieczenie się we własnym zakresie na czas trwania zlotu,

członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej składki.

- przestrzeganie Karty Turysty i regulaminu Zlotu,
- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
- posiadanie sprawnego roweru z oświetleniem,
- posiadanie dobrego humoru.
8. Uwagi organizatorów
- impreza odbędzie się w przewidzianym terminie,
- wpłata wpisowego po terminie nie gwarantuje otrzymania
wszystkich świadczeń,
- uczestnik ponosi prawną odpowiedzialność za szkody wynikłe
z jego winy,
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do
kierownictwa Zlotu,
- zgłoszenie i dokonanie wpłaty na zlot jest potwierdzeniem,
że osoba, która będzie uczestniczyła w zlocie zapoznała się
z treścią regulaminu i akceptuje go.
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wyrządzone przez osoby trzecie,
- osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Zlocie wyłącznie pod
opieką osób dorosłych.

