
REGULAMIN
45 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej

Elbl¹g 2014

Elbl¹g 30 maja - 1 czerwca 2014 r.

Uwagi koñcowe:
- 45 Centralny Zlot odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê
- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu oraz tras wycieczek nale¿y
  do organizatorów
- Organizatorzy nie odpowiadaj¹ za szkody wyrz¹dzone osobom trzecim w czasie 
   trwania zlotu oraz za wypadki i szkody wynik³e w czasie trwania zlotu, dojazdu
   i powrotu
- Uczestnicy ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za wyrz¹dzone szkody w miejscu 
  zakwaterowania
- Cz³onkowie PTTK z op³acon¹ sk³adk¹ za 2014r. s¹ ubezpieczeni na czas imprezy.
- Osoby niebêd¹ce cz³onkami PTTK ubezpieczaj¹ siê we w³asnym zakresie
- Uczestników obowi¹zuje przestrzeganie “Karty Turysty” oraz poleceñ 
  organizatorów
- Udzia³ w konkursach zlotowych nie jest obowi¹zkowy
- Zawody rekreacyjne zostan¹ przeprowadzone dla wszystkich chêtnych 
  dnia 31.05.2014r.
- Weryfikacja odznak / Mi³oœnik Ziemi Elbl¹skiej /popularna 
  Mi³oœnik Krainy Kana³u Elbl¹skiego /popularna/ 

- W przypadku rezygnacji z udzia³u w zlocie po up³ywie sk³adania zg³oszeñ 
   op³ata nie bêdzie  zwracana, a uczestnik traci prawo do œwiadczeñ
- O przyjêciu dru¿yn decyduje data zg³oszenia (dostarczenia karty zg³oszenia) 
   i dokonania op³aty  lub przelewu do Oddzia³u PTTK
- O wszelkich zmianach wynik³ych w trakcie organizacji zlotu kierownicy grób
  zostan¹ powiadomieni telefonicznie lub mailem
Impreza motorowa zosta³a zatwierdzona przez KTM ZG PTTK jako Impreza
Centralna NR IMPR. 2/14

                                                                                       ¯yczymy wspania³ych wra¿eñ
                                                                                            Kierownictwo Zlotu



Patronat Honorowy Jerzy Wilk Prezydent Elbl¹ga
Zadanie realizowane na zlecenie
Komisji Turystyki Motorowej Zarz¹du G³ównego PTTK

Przy wsparciu Urzêdu Marsza³kowskiego w Olsztynie
Urzêdu Miejskiego w Elbl¹gu

Cele zlotu:
- uczczenie 777 rocznicy powstania miasta Elbl¹ga 
- promocja turystyki motorowej, jako nowoczesnej formy wypoczynku
- promocja Warmii i Mazur,  Powiœla,  turystyki kwalifikowanej, zdobywania
  wiedzy krajoznawczej,  odznak MOT, OKP, Mi³oœnika Ziemi Elblaskiej, 
  Mi³oœnika Krainy Kana³u Elbl¹skiego
- popularyzacja Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i jego
  dzia³alnoœci wœród miejscowej spo³ecznoœci oraz w³adz    i samorz¹dowych

- spotkania integracyjne, wymiana doœwiadczeñ, pogl¹dów oraz wspó³praca
  turystów motorowych z ró¿nymi œrodowiskami

Organizator Zlotu
-  Oddzia³ PTTK Ziemi Elbl¹skiej KTM PTTK “MOBIL”
  - Komisja Turystyki Motorowej Zarz¹du G³ównego PTTK
- Klub Aktywnej Turystyki PTTK “Relaks” w Elbl¹gu
przy wspó³udziale
- Elbl¹skiego Klubu Motocyklowego PTTK “Orze³” w Elbl¹gu
- Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Elbl¹gu

Kierownictwo Zlotu
Komandor  - Bernard Mechliñski 508 126 738
Wicekomandor d/s programowych - Ryszard Dobrzyñski KTM ZG PTTK
Wicekomandor d/s logistyki  - Sylwester Zakês 603 451 346
Wicekomandor d/s organizacyjnych - Andrzej Piziak 661 173 251
Sêdzia G³ówny - Leon Jasiñski
Obs³uga Przewodnicka - Leszek Marcinkowski
Sekretariat
- Anna Truskolaska
- Wies³awa Kurkiewicz
- Halina Bohdziewicz
- Gra¿yna Filip

Pierwsza Pomoc Medyczna
- Angelika Romanik 
 Organizator
-  Adrian Szymañski

Termin i miejsce Zlotu
Zlot odbêdzie siê w dniach 30.05-01.06. 2014 r. w Elbl¹gu
Przyjmowanie uczestników Zlotu w dniu 30.05 /pi¹tek/ 2014 r. do godz. 16 00
w Biurze Zlotu, które znajduje siê w siedzibie PTTK, Elbl¹g ul. Krótka 5

Uczestnictwo i zg³oszenia
Zg³oszenia prosimy przesy³aæ na kartach zg³oszeñ ( z jednoczesnym dokonaniem
op³aty) najpóŸniej do dnia 20 kwietnia 2014 r. na adres

go kierownictwu w przypadku ewentualnych nieœcis³oœci. (ze wzglêdów 
organizacyjnych nie przewidujemy mo¿liwoœci wp³at na starcie imprezy).

Op³ata na rzecz organizatora wynosi:
- 245 z³. koszt za wy¿ywienie i noclegi  w pobliskim Hotelu Arbiter
- 185 z³. koszt za wy¿ywienie i noclegi  w Domu Wycieczkowym PTTK

dodatkowo:
10 z³ koszt wycieczki autokarowej po mieœcie Elbl¹g z przewodnikiem

- 40 z³. koszt wycieczki autokarowej z przewodnikiem
- 110 z³. (rejs statkiem mo¿liwy przy zg³oszeniu minimum 30 osób)
- bez noclegu zgodnie z Kart¹ zg³oszenia nr 2
- mo¿liwe przednoclegi w cenie 30 z³.Dom Wycieczkowy,  60 z³ Hotel “Arbiter”
Mo¿liwe s¹ zg³oszenia i dowody wp³at dokonywane elektronicznie.

Œwiadczenia:
- nocleg w pobliskim Hotelu Arbiter w pokojach dwuosobowych
- nocleg w Domu Wycieczkowym PTTK “Galeona”  ul. Krótka 5
- wy¿ywienie (kolacja , œniadanie i obiadokolacja, obiad turystyczny)
- trzy wycieczki: piesza i autokarowa Stare Miasto i po Elbl¹gu z przewodnikiem, 
- dwie wycieczki autokarowe
- wycieczka rejs statkiem Malbork - Elbl¹g 
- nagrody w konkursach, znaczek zlotowy, puchary, dyplomy,  wlepka 

Oddzia³ PTTK Ziemi Elbl¹skiej w Elbl¹gu ul. Krótka 5; 82-300 Elbl¹g tel:
(55) 641 12 96, e-mail; pttk_elblag@wp.pl

Op³atê nale¿y wp³aciæ w biurze lub na konto bankowe: BANK PEKAO S.A II
O/Elbl¹g 36 1240 2265 1111 0010 3570 7650 z dopiskiem “45 Centralny Zlot”
Uwaga: Orygina³ dowodu wp³aty nale¿y zabraæ ze sob¹ na zlot celem okazania

Patronat medialny
Telewizja Elbl¹ska; Gazeta Dziennik Elbl¹ski; Gazeta internetowa Portel;
Radio Eska Elbl¹g

- 



Program zlotu:
30.05.2014 r. (pi¹tek)
- wycieczka piesza przedzlotowa - Poznajemy Elbl¹g Stare Miasto i Nowe miasto  
  planowane zwiedzanie o godz. 11 00; 12 00; 14 00. Zbiórka przy PTTK
  ul. Krótka 5 i wyjœcie z przewodnikiem - przewidywany czas wycieczki 2 godz.
- 8 00 - 16 00 przyjmowanie za³óg i wydawanie œwiadczeñ ul. Krótka 5 PTTK
- parking dla wszystkich samochodów i motocykli - Zespó³ Szkó³ 
  Ogólnokszta³c¹cych w Elbl¹gu ul. Pocztowa 2 od godziny 15 00
- 17 00 uroczyste otwarcie zlotu  atrium Hotelu “Arbiter”
- 19 00 zabawa integracyjna przy kolacji Hotel “Arbiter”

31.05. 2014 r. (sobota)
- 8 00 œniadanie
- 8 45 - 15 30 wycieczki autokarowe, rejs statkiem, 
                       wycieczka autokarowa po mieœcie Elbl¹g  wg planu 
                       9 00 - 11 00; 11 00 - 13 00; 13 00 - 15 00.  
   Wyjazd na wycieczki  ul. Krótka 5 przy PTTK
- 16 00 - 18 00 zawody rekreacyjne (piwo, kie³baski)
- 19 00 obiadokolacja
- 20 00 wieczorek integracyjny przy muzyce mechanicznej w ogródku piwnym
            przy PTTK 

01.06.2014 r. (niedziela)
- 8 00 œniadanie
-10 00 Krajowa Narada Przodowników Turystyki Motorowej PTTK 
            aula Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Elbl¹gu ul. Pocztowa 2
- 12 00 zakoñczenie zlotu, wrêczenie pucharów, dyplomów i nagród
- 13 00 obiad turystyczny wyjazdy 
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