1. Organizatorzy

REGULAMIN

Pokoje z łazienkami:
120,00 zł doba za pokój 3-osobowy (łóżko piętrowe i wersalka 2-osobowa –
w przypadku noclegu 4 osób 130 zł za dobę za pokój)
180,00 zł doba za pokój 5-osobowy (2 x łóżko piętrowe, 1 x wersalka 2-osobowa w przypadku noclegu 6 osób 190 zł za dobę za pokój)

Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski „88” przy współpracy:
- PTTK Regionalnego Oddziału Szczecińskiego im. St. Kaczmarka
- Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu
- Gminy Kołobrzeg
- Nadleśnictwa Gościno

Schronisko pobiera jednorazową opłatę za pościel w kwocie 8 zł.
Członkowie PTSM mają 20 % zniżki za nocleg. Zwrot na bazie zlotu po okazaniu
legitymacji.
Miejsca w pokojach będą przydzielane według kolejności przesyłanych kart
zgłoszeń i kopi/skanu dowodu wpłaty.

2. Kierownictwo Zlotu





Komandor Jarosław Korenkiewicz – tel. kom. 697 629 161
Kwatermistrz Anna Korenkiewicz
Sekretariat: Małgorzata Lewandowska, Zenona Szurlej
Prowadzenie tras rowerowych: Danuta Strzelecka, Zdzisław Strzelecki, Dariusz
Jankowski, Ewa Jankowska, Jarosław Korenkiewicz, Anna Korenkiewicz

Wpisowe i opłaty za nocleg płatne w terminie do 10.05.2017 r. na konto Anna
Korenkiewicz ul. Fieldorfa 7/7 71 – 075 Szczecin
Idea Bank SA Nr 65 1950 0001 2006 0236 7150 0002
z dopiskiem: Zlot „88”
Wpisowe można wpłacać także na rajdach i zebraniach klubu STKKol.„88”.
Wpłata dokonana po ww. terminie wzrasta o 20 zł od osoby.

3. Termin i miejsce Zlotu
Zlot odbędzie się w dniach od 02 do 04 czerwca 2017 r. z bazą w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym Stary Borek 33 (6 km na zachód od Kołobrzegu)
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Zgłoszenia
Kartę zgłoszenia i kopię dowodu wpłaty należy przesłać na adres:
Anna Korenkiewicz ul. Fieldorfa 7/7 71 – 075 Szczecin
lub
na e-mail: jarko@op.pl wraz ze skanem dowodu wpłaty wpisowego

4. Cel Zlotu
-

uczczenie 53 lat działalności STKKol. „88”,
poznanie powiatu Kołobrzeskiego,
zabawa i aktywny wypoczynek,
umacnianie więzów między turystami i nawiązywanie nowych znajomości.

5. Wpisowe i noclegi
Wpisowe (bez kosztów noclegu) wynosi:
50 zł od osoby - członkowie PTTK (na podstawie ważnej legitymacji) oraz młodzież
poniżej 18 lat.
70 zł od osoby - pozostali uczestnicy zlotu.
Noclegi z 2/3 czerwca i 3/4 czerwca:

Pokoje bez łazienek ( łazienki i WC na korytarzu):
30,00 zł /doba/osoba - w pokoju:
 6-osobowym (w tym z łóżkami piętrowymi)
 4-osobowym
33,00 zł/doba/osoba w pokoju 3-osobowym
35,00 zł/doba/osoba w pokoju 2-osobowym
40,00 zł/doba/osoba w pokoju 1-osobowym

7. Świadczenia organizatorów w ramach wpisowego
-

prowadzenie grup przez przodowników turystyki kolarskiej,
zlotowy znaczek,
odcisk okolicznościowej pieczęci,
kiełbasa do ogniska 02.06.2017 r.
obiadokolacja w dniu 03.06.2017 r.
materiały turystyczne o regionie,
zwiedzanie Kołobrzegu „Kolejką Turystyczną”,
nagrody dla zwycięzców w konkursach,
inne niespodzianki.

8. Obowiązki uczestników
-

ubezpieczenie się we własnym zakresie na czas trwania Zlotu (członkowie
PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską objęci są ubezpieczeniem
grupowym NNW),
posiadanie dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna),

-

posiadanie przez członków PTTK legitymacji PTTK z opłaconą składką za 2017 r.,
posiadanie przez młodzież poniżej 18 lat – Karty Rowerowej,
przestrzeganie Karty Turysty i regulaminu Zlotu,
przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym,
posiadanie sprawnego roweru (szczególnie oświetlenia) wyposażonego
zgodnie z Prawem o ruchu drogowym,
posiadanie dobrego humoru,
akceptacja niniejszego regulaminu i zarządzeń organizatora zlotu.

-

przy
PTTK Regionalnym Oddziale Szczecińskim
im. Stefana Kaczmarka

zaprasza nad morze

9. Uwagi organizatorów
-

Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski „88”

impreza odbędzie się w przewidzianym terminie,
wpłata wpisowego po terminie nie gwarantuje otrzymania wszystkich
świadczeń,
uczestnik zlotu ponosi prawną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy,
organizator nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za zaistniałe wypadki
i za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim podczas trwania
imprezy,
osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Zlocie wyłącznie pod opieką opiekuna
prawnego,
ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa Zlotu,
wpisowe nie ulega zwrotowi w przypadku nie stawienia się na zlot,
dokonanie wpłaty wpisowego na zlot jest potwierdzeniem, że osoba, która
będzie uczestniczyła w zlocie zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go.

Zlot nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany według zasady
„non profit” na zasadzie samoorganizacji. Uczestnicy Zlotu dokonują jedynie wpłat na
organizację imprezy.

Życzymy miłych wrażeń

Organizatorzy
Poinformuj znajomych o Zlocie
STARY BOREK
02 - 04 czerwca 2017 r.

Program Zlotu
02.06.2017 r. – piątek

INDYWIDUALNA KARTA ZGŁOSZENIA NA
XX OGÓLNOPOLSKI ROWEROWY ZLOT ROCZNICOWY STKKol. ”88”
Imię i Nazwisko ……………………………………………………..………
Adres ……………………………………………………………………………

godz. 1300 - przyjmowanie uczestników i zakwaterowanie

Telefon …………………………… e-mail………………………………...

godz. 1800 - wyjazd na trasę ok. 20 km, po trasie szklaku „Ku Słońcu” i R-10

Nr Legitymacji PTTK (aktualne składki) …………………………………

ok. godz. 1900 - powrót na bazę
godz. 2000 – otwarcie zlotu przy ognisku z kiełbasą, konkursy

Członek Klubu …………………………………………………………
Wpisowe
Nocleg

50 zł
70 zł
30,00 zł /doba za osobę - w pokoju
6-osobowym (w tym z łóżkami piętrowymi) *

03.06.2017 r. - sobota

30,00 zł /doba za osobę - w pokoju 4-osobowym*

godz. 800 - wyjazd na trasę ok. 70 km

33,00 zł/doba za osobę w pokoju 3-osobowym*
35,00 zł/doba za osobę w pokoju 2-osobowym*
40,00 zł/doba za osobę w pokoju 1-osobowym*
120,00 zł/doba za pokój 3-osobowy z łazienką (łóżko
piętrowe i wersalka 2-osobowa- w przypadku noclegu 4
osób 130 zł za dobę za pokój)
180,00 zł/doba za pokój 5-osobowy z łazienką (2 x
łóżko piętrowe, 1 x wersalka 2-osobowa - w przypadku
noclegu 6 osób 190 zł za dobę za pokój)
jednorazowa opłata za pościel - 8 zł
RAZEM

ok. godz. 1700- powrót na bazę
ok. godz. 1800 - obiadokolacja
godz. 2000 – uroczyste zamknięcie zlotu

04.06.2017 r. – niedziela

pościel

godz. 900 – wyjazd do Kołobrzegu

* Pokoje bez łazienki (WC i łazienka na korytarzu)

ok. godz. 1300 – powrót na bazę, wykwaterowanie, koniec zlotu

Będę zwiedzał/a Kołobrzeg „Kolejką Turystyczną” dnia 4 czerwca **

**odpowiednie zaznaczyć

TAK

□

NIE

□

Proszę o zakwaterowanie w pokoju z …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Kwotę ……………. zł wpłacono dnia ..…………. na konto Anna Korenkiewicz ul. Fieldorfa 7/ 7
71 – 075 Szczecin
Idea Bank SA Nr 65 1950 0001 2006 0236 7150 0002 z dopiskiem: Zlot „88”
……………………………..
czytelny podpis
w razie potrzeby prosimy o skopiowanie odpowiedniej ilości zgłoszeń

