ODDZIAŁ PTTK W GRUDZIĄDZU
im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi

REGULAMIN XVIII
OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU
AKTYWU TURYSTYKI KOLARSKIEJ

GRUDZIĄDZ 22-24 MAJA 2020 R

KLUB TURYSTYKI KOLARSKIEJ
KALINKA
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I. PATRONAT HONOROWY
• Prezydent Miasta Grudziądza Maciej Glamowski

II. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY
• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Grudziądzu
• Klub Turystyki Kolarskiejj „KALINKA” przy PTTK O/Grudziądz

III. KIEROWNICTWO ZLOTU
• Komandor Zlotu
• V-ce komandor
• Kwatermistrz
• Sekretariat
• Kierownicy trasy:
• Zabezpieczenie medyczne

- Adam Biernath
- Grzegorz Rakowiecki
- Zbigniew Grabowski
- Katarzyna Biernath
- Anna Chróścicka
- Arkadiusz Skrzypek
- Jacek Chróścicki
- Wojciech Stellmacher
- Jolanta Orłowska

tel. 728 919 112
tel. 662 862 316
tel. 694 605 558

tel. 664 848 310

IV. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU
• Zlot odbędzie się w dniach od 22 do 24 maja 2020 r. w Grudziądzu i okolicy.
• Baza Zlotu: Camping 134 Rudnik (Grudziądz; ul. Zaleśna 1). W domkach jest: lodówka, płyta
indukcyjna, czajnik, garnki oraz naczynia (kubki, talerze i sztućce - komplet dla 4 osób).
http://www.moriw.pl/obiekty-rekreacyjne/camping

V. CELE ZLOTU
• Poznanie zabytków, atrakcyjnych terenów i bogatej historii Ziemi Chełmińskiej i Miasta Grudziądza
• Propagowanie turystyki rowerowej i krajoznawczej jako czynnej formy wypoczynku i edukacji
• Zdobywanie odznak turystyki kolarskiej
• Integracja środowiska aktywu turystyki kolarskiej oraz wymiana doświadczeń

VI. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
• W Zlocie mogą uczestniczyć miłośnicy turystyki kolarskiej (młodzież do lat 18 tylko pod opieką
osób dorosłych), którzy do dnia 19 kwietnia 2020 r. prześlą zgłoszenie wraz z kserokopią lub
skanem dowodu wpłaty na adres:
Adam Biernath; 86-300 Grudziądz ul. Kaszubska 70/33
lub pocztą elektroniczną: zlotaktywu2020@gmail.com - wpłacając jednocześnie wpisowe na
konto: 20 1940 1076 4892 5022 0000 0000 z dopiskiem „ZATKol. 2020 - Imię Nazwisko”

- 185 zł Przodownicy Turystyki Kolarskiej PTTK (ważne legitymacje do wglądu)
- 195 zł Członkowie PTTK (ważna legitymacja do wglądu)
- 215 zł Pozostali uczestnicy
- 140 zł Uczestnicy nocujący w namiocie
- 100 zł Uczestnicy niekorzystający z noclegu
• Lista uczestników może być zamknięta wcześniej, jeśli zostaną wyczerpane miejsca noclegowe.
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VII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
• 2 noclegi w domkach z pościelą
• Posiłek turystyczny na trasie 23-go maja
• Pamiątkowy okolicznościowy znaczek zlotowy, pieczątka zlotowa
• Nagrody za czołowe miejsca w konkursach
• Potwierdzenie punktów na KOT
• Inne niespodzianki

VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
• przestrzeganie Karty Turysty i Regulaminu Zlotu
• posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego
• przestrzeganie zasad ruchu drogowego, przepisów porządkowych, przeciw pożarowych i zarządzeń
organizatora Zlotu
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku na czas trwania Zlotu we własnym zakresie,
członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach składki
• posiadanie dowodu wpłaty wpisowego

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Zlot odbędzie się bez względu na pogodę
• w razie nie przybycia na Zlot wpisowe nie podlega zwrotowi
• organizatorzy Zlotu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Zlotu
osobom trzecim i na odwrót
• uczestnik Zlotu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy
• Zlot nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany według zasady „non profit”
• organizator zastrzega sobie możliwość niewielkich zmian Regulaminu. Prosimy o śledzenie
komunikatów na naszej stronie https://kalinka.net.pl/
• UWAGA! Uczestnik biorący udział w Zlocie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych
osobowych oraz wizerunkowych dla potrzeb ubezpieczenia i informacyjno-marketingowych
PTTK O/Grudziądz
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PROGRAM ZLOTU
22.05.2020 r. (piątek)
• godz. od 1600 przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników
• godz. 2000 uroczyste otwarcie Zlotu
• godz. 2100 wyjazd na nocną przejażdżkę po lesie (ok. 20 km)
23.05 2020 r. (sobota)
• godz. 700 - 800 czas na śniadanie
• godz. 830 wyjazd uczestników na trasę
• Trasa: Rudnik - Okonin - Mełno - Fort Księża Góra - Grudziądz - Rudnik (ok. 60 km)
UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy rajdu.
• godz. 1800 czas na kolację
• godz. 1900 - 2030 konkurs krajoznawczy
• godz. 2030 - 2200 ognisko
24.05.2020 r. (niedziela)
• godz. 830 - 930 czas na śniadanie
• godz. 1000 uroczyste zakończenie Zlotu, wręczenie nagród i dyplomów
• wykwaterowanie do godz. 1130
• godz. 1130 wyjazd do Grudziądza połączony ze zwiedzaniem starówki

Zapraszamy i do zobaczenia na Zlocie
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