PROGRAM ZLOTU:

10.11.2017r. (piątek)
do godz. 18:00
godz. 18:30
godz. 19:00
godz. 20.00

- przyjmowanie uczestników
- otwarcie Zlotu
- obiadokolacja
- wieczorek taneczny

11.11.2017r. (sobota)
godz. 7:45 – 8:30
godz. 9:00 – 15.00
godz. 15.00 - 18:00
godz. 19.00
godz. 20.00

- śniadanie
- wyjazd autokarem do Gdańska
- ognisko, rekreacja
- obiadokolacja
- wieczorek przy muzyce mechanicznej

ZARZĄD KLUBU TURYSTYKI MOTOROWEJ PTTK „MOBIL”
przy Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu

ZAPRASZA

12.11.2017r. (niedziela)
godz. 9:00
godz. 9:30 - 11:00
godz. 11:00
godz. 12:00

- śniadanie
- czas wolny
- zakończenie Zlotu
- obiad turystyczny

Nr KTM ZG PTTK 122/17

na
XXI Ogólnopolski Zlot
Zakończenia Sezonu Motorowego 2017 r.
który odbędzie się w dniach 10-12.XI.2017 r.

6.
CEL ZLOTU:
poznanie walorów krajoznawczych województwa pomorskiego,
spotkania towarzyskie, wymiana doświadczeń, poglądów oraz integracja
środowisk turystów motorowych Polski,
promocja Mierzei Wiślanej poprzez realizację imprez turystyki
kwalifikowanej.
propagowanie rodzinnego podróżowania: „Turystyka łączy pokolenia”
ORGANIZATOR ZLOTU:
Klub Turystyki Motorowej PTTK „MOBIL” w Elblągu
Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu
Wójt Gminy Stegna
KIEROWNICTWO ZLOTU:
Komandor
– Bernard Mechliński tel. 508126 738
Wicekomandor /logistyka/ – Andrzej Piziak tel. 661 173 251
Sekretarz / skarbnik/
– Halina Bohdziewicz
TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:
Zlot odbędzie się w dniach 10-12 listopada 2017 r. w m. Jantar w
pensjonacie „Halinka” i „Kameleon”. Przyjmowanie uczestników w dniu
10.11.2017 r., do godz. 18:00.
Można skorzystać z noclegu wstępnego w dniu 09.11.2014 r. w cenie: 35 zł.
INFORMACJE OGÓLNE:
1. Uczestnikami zlotu mogą być turyści zmotoryzowani zgłoszeni przez
koła i kluby PTTK, organizacje społeczne oraz turyści indywidualni.
2. Opłata na działalność statutową organizatorów wynosi 195,00 zł od
osoby dorosłej, 130,00 zł od dziecka do lat 12, 205 zł, dla osób
niebędących członkami PTTK-. (ubezpieczenie we własnym zakresie)
3. Opłata będzie przyjmowana wraz ze zgłoszeniami w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 20 października 2017 r. w Oddziale PTTK przy ul.
Krótkiej 5 w Elblągu lub na konto:
PEKAO S.A. II O/Elbląg 36 1240 2265 1111 0010 3570 7650
z dopiskiem „Jantar 2017”
W sprawach dotyczących Zlotu informacji udziela Biuro PTTK Elbląg
(tel 55 641-12-96) i Kierownictwo Zlotu.
4.
5.

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na druku zgłoszenia
załączonym do regulaminu.
W przypadku rezygnacji z udziału w zlocie po upływie terminu składania

7.
8.

zgłoszeń opłata nie będzie zwracana.
O przyjęciu drużyn decyduje data zgłoszenia (dostarczenia karty
zgłoszenia) i dokonania opłaty lub przelewu do oddziału PTTK.
Kierownik grupy ma obowiązek podać dane kontaktowe.
O wszelkich zmianach wynikłych w trakcie organizacji zlotu kierownicy
grup zostaną powiadomieni telefonicznie.
Uwaga! Oryginał dowodu wpłaty należy zabrać ze sobą na zlot celem
okazania go kierownictwu w przypadku ewentualnych nieścisłości.

UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SA:
1. Przestrzegać poleceń kierownictwa zlotu i karty turysty
ŚWIADCZENIA:
1. Pamiątkowy znaczek zlotowy.
2. Wyżywienie i zakwaterowanie (dwie doby).
3. Wycieczka autokarem do muzeum II wojny światowej w Gdańsku.
UWAGI KOŃCOWE:
Zlot odbędzie się bez względu na pogodę.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do
organizatorów.
Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim
w czasie trwania zlotu oraz za wypadki i szkody wynikłe w czasie
trwania zlotu, dojazdu i powrotu.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody w miejscu
zakwaterowania.
Członkowie PTTK z ważną legitymacją członkowską są ubezpieczeni na
czas imprezy.
Osoby niebędące członkami PTTK ubezpieczają się we własnym
zakresie.
Ze względów organizacyjnych nie przewidujemy możliwości wpłat w
dniu rozpoczęcia ZLOTU.

