ORGANIZATOR
Oddział PTTK w Grudziądzu
Klub Turystyki Kolarskiej PTTK KALINKA
WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY
Gospodarstwo Rolno Handlowe we Wroniu - W.J. Biegniewscy
Elzłącz Grzegorz Kurkowski
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
ZUB POZIOM - Tomasz Ramlau
KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor
- Jacek Chróścicki / tel. 795 433 830
Z-ca
- Waldemar Wieczorkowski
Sekretariat
- Anna Chróścicka
Kwatermistrz
- Bogdan Becker, Tadeusz Ciborowski
Kierownik imprez
- Jacek jr. Chróścicki
Kierownik trasy
- Zbigniew Grabowski / tel. 694 605 558
CEL ZLOTU
- popularyzacja turystyki na dwóch kołach
- spotkanie turystów kolarzy i umacnianie więzi koleżeńskich
- czynny wypoczynek na świeżym powietrzu
- poznanie okolic Wronia 
TERMIN I MIEJSCE ZLOTU
Zlot odbędzie się w dniach 28-30.09.2018 w Zespole Szkół we Wroniu
ZGŁOSZENIA I WPISOWE
Zgłoszenia i wpisowe uczestnictwa należy przesyłać do dnia 17.09.2018r. na
załączonych kartach zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego
(ksero, skan) na adres Komandora Zlotu:
Jacek Chróścicki
86-300 Grudziądz; ul. Libelta 5/3
lub na email: jacekchroscicki@interia.eu
Wpisowe: 55 zł
Obiad wsobotę i 2 noclegi: (standard wyższy - 65 zł; niższy - 45 zł) przelewem
lub we Wroniu
Wpisowe należy wpłacić do dnia 17.09.2018 r. na adres:
Oddział PTTK Grudziądz; ul. Hallera 32; 86-300 Grudziądz; Bank Spółdzielczy
Nr konta 27 9484 1033 0312 0004 2003 0001 z dopiskiem „42 Jesień Kolarska”.
Po terminie należy przed opłaceniem wpisowego skontaktować się z Komandorem.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
- nocleg w internacie na łóżkach, w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami
(własny śpiwór)
- okolicznościowy gadżet turystyczny
- naklejka okolicznościowa
- obiad w dniu 29.09.2018
- nagrody za czołowe miejsca w konkursach
- wyjazd na trasę krajoznawczą
- poczęstunek przy ognisku
- oprawa muzyczna 
Obowiązki uczestnika
- posiadanie własnego wygodnego, ciepłego śpiwora
- posiadanie sprawnego roweru, dowodu tożsamości
- przestrzeganie zasad ruchu drogowego
- należy posiadać apteczkę w grupie, kole (niekoniecznie rowerowym )
- przestrzeganie regulaminu zlotu (KOMANDOR MA ZAWSZE RACJE)
- młodzież do lat 18 uczestniczy tylko pod opieką osób dorosłych
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- zlot nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany według
zasady „non profit”
- zlot odbywa się na zasadzie samoorganizacji, a uczestnicy zlotu dokonują
jedynie wpłaty na organizację imprezy
- członkowie PTTK posiadają NNW w ramach opłaconych składek
członkowskich, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie
- rajd odbędzie się bez względu na pogodę
- organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
uczestnika osobom trzecim
- uczestnik pokrywa wszystkie szkody spowodowane przez niego
- ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora rajdu
Program Zlotu
28.09.2018 Piątek

17:00 - przyjmowanie uczestników
19:30 - rozpoczęcie zlotu
20:15 - dyskoteka

29.09.2018 Sobota

08:00
09:15
15:30
16:00
19:30

30.09.2018 Niedziela

10:00 - zakończenie zlotu, zdanie pokoi

KAŻDY UCZESTNIK OBOWIĄZKOWO ZABIERA ZE SOBĄ DOWÓD WPŁATY

LICZBA MIEJSC W INTERNACIE OGRANICZONA (80 OSÓB) O
UCZESTNICTWIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZENIA
WPISOWE NIE PODLEGA ZWROTOWI

- dalsze przyjmowanie uczestników
- wyjazd na trasę ok. 50 km
- obiad
- konkursy
- ognisko

SPONSORZY:

Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „KALINKA”

Starostwo Powiatowe
w Grudziądzu

Elzłącz Grzegorz Kurkowski
Zakład Usług Budowlanych POZIOM
Tomasz Ramlau

REGULAMIN
28-30.09.2018 Wronie
Regulamin dostępny również na stronie: www.kalinka.net.pl

Oddział PTTK w Grudziądzu

