XVI WIELKOPOLSK I SZKOLENIOWY ZLOT
PRZODOWNIKÓW
TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK

REGULAMIN
I ORGANIZATORZY
-

Klub Turystyki Kolarskiej „CYKLISTA” w Kaliszu
Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego w Kaliszu

II PARTNERZY
-

Urząd Miasta Kalisza
Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Sklep Rowerowy „Gilicki Bike”
Restauracja „Bursztynowy Dwór”
Jadłodajnia „Obiadek”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”

III PATRONAT HONOROWY
-

Prezydent Miasta Kalisza – Grzegorz Sapiński
Starosta Kaliski – Krzysztof Nosal
Biskup Diecezji Kaliskiej – Edward Janiak

IV PARTNERZY MEDIALNI
-

Radio Centrum
Fakty Kaliskie

V KOMITET ORGANIZACYJNY
-

Honorowy Komandor Zlotu – Roman Olek
Komandor – Bogusław Monczyński
Kierownicy tras – Marek Glapiński, Bogdan Pawłowski,
Bartosz Spychalski, Dawid Zieliński
konkurs fotograficzny – Komisja Starostwa Powiatowego w Kaliszu
konkurs krajoznawczy – Jolanta Glapińska, Krystyna Glapińska
konkurs sprawnościowy – Dawid Zieliński, Bogdan Pawłowski

VI CEL ZLOTU
-

promocja miasta Kalisza
promocja powiatu kaliskiego
zapoznanie z historią kościołów drewnianych diecezji kaliskiej
krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa i rozwijania umiejętności turystycznych
doskonalenie wiedzy i umiejętności przodowników turystyki kolarskiej PTTK
propagowanie kultury i bezpiecznego zachowania się turystów na trasach
rowerowych

VII TERMIN I MIEJSCE ZLOTU

-

27-30 września 2018 r.
Dom Pielgrzyma im. Świętego Józefa w Kaliszu, pl. Św. Józefa 7

VIII WARUNKI UCZESTNICTWA
-

warunkiem uczestnictwa w zlocie jest przysłanie do dnia 30 lipca 2018 r. karty
zgłoszeniowej wraz z dołączoną kserokopią dowodu wpłaty, obejmującą koszt opłaty
wpisowej i zamówionych świadczeń na adres:
Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego w Kaliszu
ul. Targowa 2
62-800 Kalisz
z dopiskiem: 16. Zlot PTKol.
lub pocztą e-mail na adres: pttk.kalisz@poczta.fm

Wpłaty należy dokonać na rachunek nr
33 1090 1128 0000 0000 1201 5712
Bank Zachodni WBK S.A O/Kalisz
w tytule: 16. Zlot PTKol.
-

zgłoszenia będą przyjmowane w kolejności nadesłania
liczba miejsc noclegowych: 55
zgłoszenia nadesłane po terminie będą przyjmowane tylko w miarę wolnych miejsc z
dodatkową opłatą 10,00 zł

IX WPISOWE
-

przodownicy turystki kolarskiej z opłaconą składką PTTK: 40,00 zł
niezrzeszeni w przypadku wolnych miejsc: 50,00 zł

-

w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
• pamiątkowy metalowy znaczek
• materiały promocyjne
• nalepkę
• odcisk pieczęci zlotowej
• drożdżówkę i napój przed wyjazdem na trasę
• niespodzianki

X ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
-

Dom Pielgrzyma im. Świętego Józefa w Kaliszu w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych oraz
w jednym pokoju wieloosobowym
wyżywienie: 27.09.2018 r. obiadokolacja
28.09.2018 r. śniadanie i obiadokolacja
29.09.2018 r. śniadanie, biesiada przy kawie i cieście
30.09.2018 r. śniadanie

XI OPŁATY
- wpisowe: 40,00 zł lub 50,00 zł
- noclegi: 3 x 35,00 zł = 105,00 zł
- posiłki:
• śniadanie: 3 x 15,00 zł = 45,00 zł
• obiadokolacja: 2 x 15,00 zł = 30,00 zł
• spotkanie przy kawie: 1 x 12,00 zł = 12,00 zł
RAZEM: 232,00 zł lub 242,00 zł

XII PROGRAM ZLOTU
27.9.2018
- od 15.00 – przyjmowanie uczestników zlotu
- 17.00 – obiadokolacja
- 18.00 – powitanie uczestników i zwiedzanie Kalisza z przewodnikami (wskazane jest
posiadanie latarki)
28.09.2018
- 8.00 – śniadanie
- 9.30 – wyjazd na trasę „Szlakiem Kościołów Drewnianych Diecezji Kaliskiej”
- 19.00 – obiadokolacja
29.09.2018
- 8.00 – śniadanie
- 9.30 – wyjazd na trasę „Szlakiem Kościołów Drewnianych Diecezji Kaliskiej”
- 17.00 – posiłek turystyczny w Bursztynowym Dworze
- konkurs krajoznawczy
- konkurs sprawnościowy
- 20.00 – biesiada przy cieście i kawie
30.09.2018
- 8.00 – śniadanie
- 8.45-10.45 – posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Turystyki Kolarskiej (Ryszard
Rurka)
- 11.30 – podsumowanie zlotu w sali recepcyjnej Starostwa w Kaliszu
Przez całe dwa dni pobytu uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w konkursie
fotograficznym, którego regulamin znajdzie się w pakiecie powitalnym.

XIII P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E
-

liczba uczestników zlotu jest ograniczona do 55 osób (decyduje data zgłoszenia)
członkowie PTTK podlegają ubezpieczeniu NNW zgodnie z zasadami
przedstawionymi w zarządzeniu Sekretarza Generalnego ZG PTTK
osoby niezrzeszone w PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie
organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
uczestników osobom trzecim i odwrotnie
udział w zlocie odbywa się na własną odpowiedzialność
rezygnacja z udziału w zlocie po wysłaniu potwierdzenia nie uprawnia do żądania
zwrotu wpisowego

-

-

uczestnik zlotu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego wizerunku w
materiałach przygotowanych w formie elektronicznej i drukowanej, jak również do
umieszczenia swojego imienia i nazwiska, miejscowości i ewentualnej przynależności
klubowej na liście uczestników i innych dokumentach związanych ze zlotem.
zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne!
ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatorów
zlotu.
udział w zlocie wymaga podpisania karty zgłoszeniowej, potwierdzającej zapoznanie
się z regulaminem i jego akceptację
telefon kontaktowy: Bogusław Monczyński 605 224 721

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
ORGANIZATORZY ZLOTU

KARTA ZGŁOSZENIOWA
NA XVI WIELKOPOLSKI SZKOLENIOWY ZLOT
PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI KOLARSKIEJ
PTTK
27-30.09.2018 r.

1. Imię i nazwisko: ___________________________________________________________
2. Klub/sekcja (pełna nazwa): __________________________________________________
3. Adres zamieszkania: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Numer legitymacji przodownika TK i numer legitymacji PTTK (z aktualną opłaconą
składką – do wglądu): ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Numer telefonu:____________________________________________________________
6. Adres e-mail: ______________________________________________________________
7. Opłata za wpisowe + świadczenia w wysokości________ wpłacono w dniu_____________

Oświadczam, że znana jest mi treści Regulaminu Zlotu i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatora zlotu na potrzeby jego organizacji.
Załączam kserokopię dowodu wpłaty.

……………………..……………………….

czytelny podpis uczestnika

