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REGULAMIN 
 

X Ogólnopolskiego  
Zlotu Turystów Zmotoryzowanych 

„Poznaj piękno Warmii i Mazur 
Górowo Iławeckie 2012” 

 
 
 

 
 
 
 

Górowo Iławeckie, 8-10 czerwca 2012 rok 



Cel Zlotu: 

 promocja turystyki motorowej, jako nowoczesnej formy wypoczynku, 
 promocja Warmii, Mazur i Powiśla poprzez realizację imprez turystyki 

kwalifikowanej, 
 poznanie mniej znanych walorów krajoznawczych i turystycznych gminy Górowo 

Iławeckie i powiatu bartoszyckiego, 
 zapoznanie uczestników zlotu z historią gminy Górowo Iławeckie,  
 popularyzacja Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i jego 

działalności wśród miejscowej społeczności oraz władz administracyjnych 
i samorządowych, 

 spotkania towarzyskie, wymiana doświadczeń, poglądów oraz integracja 
środowisk turystyki motorowej Polski. 
 

Organizator Zlotu: 

 Klub Turystyki Motorowej PTTK „MOBIL” w Elblągu, 
 PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu,  
 Urząd Gminy Górowo Iławeckie,  
 Starostwo Powiatu Bartoszyckiego. 
 

Kierownictwo Zlotu: 

Komandor   –  Bernard Mechliński 
Wicekomandor  –  Sylwester Zakęs 
    –  Andrzej Piziak  
Sędzia Główny   –  Leon Jasiński 
Sekretarz   –  Anna Truskolaska 
 

Termin i miejsce Zlotu: 

Zlot odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2012 r. w Górowie Iławeckim, Internat 
Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania, ul. Szkolna 6.  
Przyjmowanie uczestników Zlotu w dniu 8 czerwca 2012 r. do godz. 18:00 
 

Uczestnictwo i zgłoszenia: 

Uczestnikami Zlotu mogą być turyści zmotoryzowani zgłoszeni przez koła i kluby 
PTTK, organizacje społeczne oraz turyści indywidualni. 
Zgłoszenia należy dokonać na kartach zgłoszeń (z jednoczesnym dokonaniem opłaty) 
najpóźniej do dnia 25 maja 2012 r. pod adres:  

Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu 
ul. Krótka 5; 82-300 Elbląg  

tel.: (55) 641-12-96 
 
 



Opłatę  należy wpłacać osobiście w Oddziale PTTK lub przesłać na konto bankowe: 
BANK PEKAO S.A. II O/Elbląg  

36 1240 2265 1111 0010 3570 7650 
z dopiskiem „Zlot Motorowy Górowo 2012” 

Uwaga! Oryginał dowodu wpłaty należy zabrać ze sobą na zlot celem okazania go 
kierownictwu w przypadku ewentualnych nieścisłości (ze względów organizacyjnych 
nie przewidujemy możliwości wpłat na starcie imprezy!). 

 
Opłata na rzecz organizatora na działalność statutową wynosi:  

 osoby dorosłe       – 150,00 zł 
 dzieci do lat 10       – 100,00 zł 
 dla przyjeżdżających w dniu 7.06.2012 r. – 175,00 zł 
 

Świadczenia: 

 nocleg w pokojach 3- i 4-osobowych z pełnym wyposażeniem sanitarnym, 
 wyżywienie (obiadokolacja, śniadanie, obiadokolacja, śniadanie, obiad 

turystyczny), 
 wycieczka autokarowa, 
 nagrody w konkursach, 
 znaczek zlotowy, wlepka, dyplomy. 
 

Uwagi końcowe: 
 Zlot odbędzie się bez względu na pogodę.  

 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu oraz trasy wycieczki 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 opłaconą składką za 2012 rok są ubezpieczeni na czas 
imprezy.  

 Osoby niebędące członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.  
 Uczestników obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty oraz poleceń organizatorów. 
 Udział w konkursach zlotowych nie jest obowiązkowy. 
 Ze względów organizacyjnych nie przewidujemy możliwości wpłat na starcie 

imprezy! 
 Zawody rekreacyjne zostaną przeprowadzone dla wszystkich chętnych dnia 

09.06.2012 r. po kolacji lub 10.06.2012 r. po śniadaniu. 
 W przypadku rezygnacji z udziału w Zlocie po upływie terminu składania zgłoszeń 

opłata nie będzie zwracana, a uczestnik traci prawo do świadczeń. 



 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.  
 

 
Program Zlotu: 

 
08.06.2012 (piątek) 
 

godz. 18:00 – kolacja, 

 – po kolacji otwarcie Zlotu połączone z wieczorem 
integracyjnym 

 
09.06.2012 (sobota)  
 

godz.   8:00 – śniadanie 
godz.   9:00 – zwiedzanie Muzeum Gazownictwa 
godz. 10:00 – zwiedzanie cerkwi 

godz. 11:30 – 17:30 – wycieczka autokarowa po Ziemi Górowskiej   

godz. 18:00 – obiadokolacja 

godz. 19:00 – zawody rekreacyjne 
 
10.06.2012 (niedziela) 
 

godz. 8:00 – śniadanie 

godz. 9:00 – 10:30 – indywidualne zwiedzanie miasta i okolic 

godz. 11:00 – zakończenie Zlotu 

godz. 12:00 – obiad turystyczny 

godz. 13:00 – parada motorowo-samochodowa po ulicach Górowa 
Iławeckiego 

 
 

         


