
 
KARTA ZGŁOSZENIA 

XV JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI ZLOT PRZEWODNIKÓW 
NIZINNYCH PTTK 

ZALEW WIŚLANY – KLEJNOT PÓŁNOCY 
 
 

A. Dane osobowe 

Nazwisko i imię  

PESEL i miejsce urodzenia  

Seria i nr dowodu  

Adres zamieszkania  

Adres do korespondencji  

e-mail  

telefon kontaktowy  

Oddział PTTK  

Nr legitymacji PTTK  

Nr legitymacji Przewodnickiej  

B. Noclegi i świadczenia 

11/12.05.11 12/13.05.11  13/14.05.11 14/15.05.11 
Noclegi 

dodatkowe    

Noclegi w 
ramach 

wpisowego   

Proszę o zakwaterowanie w pokoju z: ................................................................................................................. 
(imię i nazwisko jednej lub dwóch osób) 

 

Świadczenia dodatkowe  Świadczenia w ramach wpisowego 

dzień 

 
posiłki 

11.05.11 12.05.11 13.05.11 

 dzień 

 
posiłki 

13.05.11 14.05.11 15.05.11 

śniadanie     śniadanie    

obiad     obiad    

kolacja     kolacja    

 
W przypadku tras całodniowych zamiast obiadu będzie prowiant na drogę, a w miejsce kolacji będzie 
obiadokolacja.  



 
C. Dodatkowa odpłatność 

wycieczka do Kaliningradu tak  nie 

rejs statkiem po Kanale Elbląskim (trasa I) tak nie 

wycieczka alternatywna przedzlotowa tak nie 

 
D. Wybór jednej z tras dnia 14.05.2011 r. 
 

Trasa I  

Trasa II 
 

Trasa III 
 

 
E. Zestawienie kosztów 
 

Lp. Rodzaj kosztów Kwota 

1. wpisowe  

2. dodatkowa odpłatność (noclegi, wyżywienie, wycieczki)  

Łączny koszt  
 
1. Oświadczam, że jest mi znana treść Regulaminu Zlotu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

2. Wyrażam zgodę na zbieranie, wykorzystanie i przetwarzanie informacji dotyczących danych osobowych zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), na otrzymywanie 

informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 

144, poz. 1204 z późn. zm.) przez Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu dla potrzeb organizacji XV Jubileuszowego 

Zlotu Nizinnego Przewodników PTTK „Zalew Wiślany – klejnot północy”.  

3. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

4.  Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w mediach i na stronach internetowych Oddziału PTTK Ziemi 

Elbląskiej w Elblągu oraz Zarządu Głównego PTTK w Warszawie w celach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych 

XV Jubileuszowego Zlotu Nizinnego Przewodników PTTK „Zalew Wiślany – klejnot północy”. (zgodnie z art. 81 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych).  

 

 

 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 
miejscowość i data podpis 

 


