
XIX WIELKOPOLSKI SZKOLENIOWY ZLOT
 PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK

30.09 - 3.10.2021 ROK
WĄGROWIEC

REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY
- Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Wągrowcu
   im. Waldemara Balcerowicza
- Klub Turystyki Rowerowej PTTK  „Pałuki  Tour"
- Klub Turystyki Rowerowej PTTK „Siodełko"



II. PARTNERZY
- Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
- Urząd Miasta Wągrowiec
- Urząd Gminy Wągrowiec
- Urząd Gminy Mieścisko
- Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku
- Wielkopolska Komisja Turystyki Kolarskiej
- Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK

III. PARTNERZY MEDIALNI
- Tygodnik Wągrowiecki
- naszemiasto.pl

IV. KOMITET ORGANIZACYJNY
- Kierownik Zlotu: Biegun Tomasz, tel. 513 103 538
- Komandor Zlotu: Werbliński Jarosław, tel. 510 006 013
- kierownicy tras i zabezpieczający:

Derezińska Hanna, Dębska Maria, Lalik Maria, Cegielska Lucyna, Kozłowski
Roman, Dworek Zbigniew, Łasiński Jan, Goliński Leszek

- kierownicy do prowadzenia konkursów:
Balcerowicz Iwona, Matlach Anna, Głomb Zdzisław, Tomczak Leszek,
Wiśniewski Tadeusz, Biegun Tomasz

V. CEL ZLOTU
- Promocja miasta Wągrowiec,
- Prezentacja walorów turystycznych, krajoznawczych i przyrodniczych Pałuk,
- Promowanie Wągrowca jako miasta przyjaznego rowerzystom,
- Promowanie zamiłowania do krajoznawstwa i rozwijanie umiejętności
   turystycznych

- Doskonalenie wiedzy i umiejętności przodowników turystyki kolarskiej PTTK,
- Propagowanie kultury i bezpiecznego zachowania się na trasach rowerowch,
- Integracja i nawiązywanie nowych znajomości.

VI. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU
30.09.2021 - 03.10.2021 r.
Ośrodek Wczasowy Łodzianka Wągrowiec - Las, ul. Kościuszki



VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest przesłanie do dnia 20 sierpnia karty zgłosze-
niowej wraz z dołączonym dowodem wpłaty oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych na adres:

Oddział PTTK w Wągrowcu
ul. Janowiecka 63
62-100 Wągrowiec

lub pocztą e-mail na adres: tomek.biegun@gmail.com

Wpłaty należy dokonać na rachunek 20 1320 1537 0539 3989 3000 0001
w tytule: XIX Zlot PTkol
- zgłoszenia będą przyjnowane w kolejności nadesłania
- liczba miejsc noclegowych - 70 osób
- udział w Zlocie jest możliwy w dniach 30.09 do 3.10.2021 (czwartek - niedziela)

VIII. WPISOWE
- opłata za Zlot z pełnymi świadczeniami wynosi 320 zł
- świadczenia w ramach wpisowego:

zakwaterowanie i wyżywienie
pamiątkowy medal
materiały krajoznawcze i promocyjne
posiłki regeneracyjne w czasie przerwy na trasie i napoje
pamiątkowa wklejka zlotowa
odcisk okolicznościowej pieczęci zlotowej
udział w konkursach z nagrodami
udział w wieczornicy integracyjnej

IX. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wczasowy Łodzianka - domki z łazienkami
Wyżywienie:
30.09.2021 (czwartek) - obiadokolacja
01.10.2021 (piątek) - śniadanie, obiadokolacja, posiłek na trasie
02.10.2021 (sobota) - śniadanie, posiłek na trasie, obiadokolacja, zakąski na

wieczornicy
03.10.2021 (niedziela) - śniadanie

X. PROGRAM ZLOTU
30.09.2021 (czwartek)

Od godziny 14:00 przyjmowanie i zakwaterowanie
uczestników Zlotu na terenie ośrodka

17:00 Obiadokolacja
19:00 Powitanie uczestników, prelekcja o m. Wągrowiec a także

wystąpienia uczestników Zlotu wraz z zapytaniami

01.10.2021 (piątek)
7:30 Śniadanie
9:00 Wyjazd na trasę rowerową: Wągrowiec - Rgielsko - Nowa Wieś -

mailto:tomek.biegun@gmail.com


Ruda Koźlanka - Mieścisko (posiłek regeneracyjny) - Budziejewko
(Kamień narzutowy 2-gi co do wiekości w Wielkopolsce) - Popowo
Kościelne - Chociszewo - Rakojady - Skoki - Rościnno - Lechlin -
Wiatrowo - Łęgowo - Wągrowiec. Trasa ok 60 km.

17:00 Obiadokolacja
19:30 Posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Turystyki Kolarskiej (Ryszard

Rurka)

02.10.2021 (sobota)
7:30 Śniadanie
9:00 Wyjazd na trasę po m. Wągrowiec i zwiedzanie zabytków. Posiłek

regeneracyjny po przyjeździe do ośrodka około godz. 11:30
12:00 Rozpoczęcie konkurencji strzelania z wiatrówki M i K, rzuty

lotkami, podnoszenie odważnika M i K, gra w bule (zespoły
3-osobowe)

18:00 Obiadokolacja wspólnie z zaproszonymi gośćmi i KTR „Pałuki Tour“

Wręczenie pucharów oraz nagród za konkurencje. Krótkie wystąpnienia gości.
Rozpoczecie wieczornicy integracyjnej przy muzyce do godz. 2:00

03.10. 2021 (niedziela)
9:00 Śniadanie
11:00 Zakończenie Zlotu - pożegnanie i rozjazd uczestników

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
   - liczba uczestników Zlotu jest ograniczona do 70 osób (decyduje data zgłoszenia),
   - członkowie PTTK podlegają ubezpieczeniu NNW zgodnie z zasadami które są
     przedstawione w zarządzeniu Sekretarza Generalnego ZG PTTK,
   - osoby niezrzeszone w PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie,
   - organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
     uczestników Zlotu,
   - udział w Zlocie odbywa się na własną odpowiedzialność,
   - w czasie Zlotu wymagane będą OBOSTRZENIA zgodznie z zarządzeniem,
   - rezygnacja z udziału w Zlocie po wysłaniu potwierdzenia nie uprawnia do
     żądania zwrotu wpisowego,
   - uczestnik Zlotu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego wizerunku
     w materiałach przygotowawczych w formie elektronicznej i drukowanej, jak
     również do umieszczania swojego imienia i nazwiska, miejscowości i ewentualnej
     przynależności klubowej na liście uczestników i innych dokumentach związanych
     ze Zlotem,
   - Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
   - Zlot nie ma charakteru komercyjnego - jest organizowany wg zasady „NON
     PROFIT“ na zasadzie samoorganizacji,
   - ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do
     organizatorów Zlotu,
   - udział w Zlocie wymaga podpisania karty zgłoszeniowej, oświadczenia o zgodzie
     na przetwarzanie danych osobowych, zapoznania się z regulaminem Zlotu i jego
     akceptacji, przestrzegania Karty Turysty oraz Regulaminu miejsca zakwaterowania



     który jest określony przepisami ośrodka,
   - posiadanie sprawnego roweru - wyposażonego zgodnie z przepisami kodeksu
     drogowego
   - przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz ochrony przyrody

Telefon kontaktowy:
Prezes Oddziału PTTK w Wągrowcu - Tomasz Biegun 513 - 103 - 538

Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM
ZAPRASZAMY

ORGANIZATORZY ZLOTU


