X PROGRAM ZLOTU
Piątek 18 maja 2018
Godz. 15.00
18.00
18:30
19.00

- otwarcie biura Zlotu i przyjmowanie uczestników,
- otwarcie Zlotu,
- prelekcja
- mały posiłek turystyczny (pyry z gzikiem),
ognisko ,

Sobota 19 maja 2018

Klub Turystyki Rowerowej „Sigma” Poznań

Zaprasza na

Godz. 8:45
10:00 - 13:30
około 14:00
około 15:00
17:00
19:00
20:00 -23:00

VIII Poznańską Wiosnę z
Koziołkami
W dniach 18- 20.V. 2018r.
w Poznaniu

- wyjazd na trasę
- zwiedzanie Dębca z przewodnikiem ,
odpoczynek w plenerze konkursy
- obiad w plenerze
- wyjazd na trasę powrotną
- powrót do bazy
- zakończenie, rozdanie nagród, poczęstunek
(kiełbasa z grilla lub z ogniska )
- ognisko i zabawa
Trasa rowerowa to około 55 km

Niedziela 20 maja 2018
Godz. 9:00
Dla chętnych trasa

do Tuczna na jabłecznik

Zapraszamy i do zobaczenia na Zlocie w
Pyrlandii.

Regulamin
I ORGANIZATORZY
- Oddział Poznański PTTK,
- Klub Turystyki Rowerowej Sigma
II SPONSORZY ORAZ INSTYTUCJE I FIRMY WSPOMAGAJĄCE
- Urząd Miasta Poznania,
III KIEROWNICTWO ZLOTU
- Komandor Zlotu
- Kwatermistrz
- Sekretariat
- Kierownictwo tras

Konkursy, ognisko

- Wiesława Kil tel. 604 620825
- Wiesława Kil,
- Jola Świderska, Wacław Gadomski,
Gertruda Biechowiak,jola Walkowiak
- Andrzej Szymański, Robert Swinarski,
Kazimierz Linowski, Adam Walkowiak,
Ryszard Rurka
- Ewa Krenz, Jola Walkowiak, Ryszard
Szulc, Gertruda Biechowiak,
Zbyszek Włodarski, Adam Walkowiak,

IV TERMIN I MIEJSCE ZLOTU
Zlot odbędzie się w dniach od 18 maja do 20 maja 2018 r. w Poznaniu
Baza Zlotu :
Agroturystyka PODKOWA Poznań ul. Zielińska 42
( Gruszczyn).
V CELE ZLOTU
- Poznawanie historii miasta Poznania oraz walorów przyrodniczokrajoznawczych Poznania i okolic
- Pokazanie możliwości poruszania się rowerem po ścieżkach rowerowych

miasta Poznania
- Propagowanie turystyki kolarskiej i krajoznawstwa jako czynnej formy
wypoczynku,
- Wymiana doświadczeń i integrowanie środowiska kolarskiego,
- Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się rowerzysty
jako uczestnika ruchu drogowego.
VI ZGŁOSZENIA I WPISOWE
- W Zlocie mogą uczestniczyć miłośnicy turystyki kolarskiej (młodzież do
lat 18 tylko pod opieką osób dorosłych) którzy do dnia 30 kwietnia
2018r. prześlą zgłoszenie wraz z kserokopią dowodu wpłaty na adres:
Oddział Poznański PTTK ul. Stary Rynek 89/90 ; 61-773 Poznań
lub pocztą elektroniczną: kilwieslawa@gmail.com
Wpisowe ( w tym zawarty jest koszt noclegów z pościelą i obiad na
trasie 19.05.2018 (sobota) w wysokości:
- młodzież szkolna i studenci (ważna legitymacja do wglądu) 125,-zł.
- członkowie PTTK (ważna legitymacja PTTK do wglądu) 135,-zł.
- pozostali uczestnicy 155,-zł.
należy wpłacić na podane niżej konto bankowe Oddziału Poznańskiego
PTTK : PKO BP 1 Oddział w Poznaniu nr: 50 1020 4027 0000 1902
0323 2196 z dopiskiem : Koziołki 8 .
Kontakt z organizatorem kom .604 620 825 e-mail
kilwieslawa@gmail.com
O przyjęciu na zlot decyduje kolejność zgłoszeń i komitet
organizacyjny
W przypadku zgłoszenia po terminie wpisowe wzrasta o 50,-zł
Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych
miejsc, bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń. O przyjęciu
decydować będzie kolejność zgłoszeń.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
VII ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
- 2 noclegi z pościelą
- obiad ( w sobotę 19.05.18 na trasie)
- posiłek turystyczny przy ognisku (piątek wieczór, sobota)
- słodkie pieczywo na trasę
- opłaty za przewodnika
- okolicznościowy metalowy znaczek zlotowy,
- naklejka samoprzylepna,
- odcisk pieczęci okolicznościowej,
- upominek okolicznościowy
- materiały informacyjno - krajoznawcze
- nagrody dla zwycięzców w konkursach sprawnościowych,
- nagroda dla najmłodszego uczestnika Zlotu (jeżdżącego rowerem na
zlocie)
- nagroda dla najliczniejszego zgłoszonego klubu, sekcji, koła
- potwierdzenie punktów na KOT.
VIII OBOWIAZKI UCZESTNIKÓW
- przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Zlotu i Regulaminu Ośrodka,
- uczestnicy którzy nie są członkami PTTK lub nie posiadają opłaconej
składki za dany rok, zobowiązani są ubezpieczyć się we własnym
zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas zlotu,
- posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami
Kodeksu Drogowego,
- przestrzeganie zasad ruchu drogowego, przepisów porządkowych, ppoż. i
zarządzeń organizatora Zlotu,
- posiadanie legitymacji PTTK z opłaconymi składkami za 2018r
(członkowie PTTK do wglądu),
- posiadanie dowodu wpłaty wpisowego
- grupy zorganizowane obowiązkowo winny posiadać apteczkę pierwszej
pomocy.

- Zlot odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę,
- W razie nie przybycia na zlot wpisowe nie podlega zwrotowi,
- Organizatorzy zlotu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez uczestników zlotu osobom trzecim i na odwrót,
- Ubezpieczenie: Wszyscy członkowie PTTK z opłaconą składką za 2018
rok są ubezpieczeni, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym
zakresie.
-Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody
wyrządzone na trasie i bazie.
- W zlocie i konkursach biorą udział tylko osoby z opłaconym wpisowym,
- Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
- ostateczna interpretacja regulaminu i ewentualne zmiany w programie
należy do organizatorów
Rajd (zlot) nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany
według zasady „non profit”. Impreza odbywa się na zasadzie
samoorganizacji a uczestnicy rajdu dokonują jedynie wpłat na
organizację imprezy.
Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Poznania

