Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego

57. Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej
PTTK

(Znaczek)

pod patronatem
KRZYSZTOFA NOSALA STAROSTY KALISKIEGO

Kalisz, 20 - 21.11. 2010 r.

REGULAMIN
1. CELE
-

ZLOTU

PTP

ZLOTU:
poznanie walorów turystycznych Ziemi Kaliskiej,
uczczenie 1850 – lecia m. Kalisza,
propagowanie krajoznawstwa poprzez turystykę pieszą,
promocja powiatu kaliskiego,
integracja przodowników TP z Wielkopolski.

2. ORGANIZATORZY:
- Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego:
a w szczególności:
 Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej
 Koło Przewodników PTTK im. A. Chodyńskiego

3. KIEROWNICTWO ZLOTU:
- komandor
- Mateusz Przyjazny
- v-ce komandor
- Waldemar Pol
- sekretariat
- Olimpia Piątczak
- kierownicy wycieczek - Stefan Szymczak
- Piotr Sobolewski
- kwatermistrz
- Danuta Urbaniak
- kronikarz zlotu
- Zbigniew Pol
4. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:
- zlot odbędzie się w dniach 20 – 21. 11. 2010 r.
- recepcja i noclegi: Hotel ,,Bursztyn”, Kalisz, ul. Łódzka 29 a
obrady przodownickie – Regionalna Pracownia Krajoznawcza (sala kominkowa)
ul. Łódzka 29 a
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- uczestnikami Zlotu mogą być głównie Przodownicy Turystyki Pieszej PTTK
zrzeszeni w oddziałach woj. wielkopolskiego
- zapraszamy również miłośników pieszej turystyki i krajoznawców z Wielkopolski
- wpisowe na Zlot wynosi:
Honorowi Przodownicy TP
- 80 zł
przodownicy TP
- 90 zł
sympatycy turystyki pieszej
- 100 zł
-

6. ZGŁOSZENIA:
- uczestnictwo w Zlocie należy zgłosić na dołączonej ,,KARCIE ZGŁOSZENIA”
- do ,,KARTY” dołączamy kserokopię dowódu wpłaty wpisowego
- adres do korespondencji:
Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego
ul. Targowa 2; 62 – 800 Kalisz
tel.fax – 62 598 24 33; kom. 509 360 171; e-mail. info@pttk.kalisz.pl
- wpisowe wpłacamy przelewem na konto Oddziału:
BANK ZACHODNI WBK S.A 33 1090 1128 0000 0000 1201 5712
z dopiskiem ,,57. Zlot PTP – 2010”
- termin zgłoszenia upływa z dniem 05.11.2010 r.
- ilość miejsc ograniczona pojemnością hotelu „Bursztyn”.

7. ŚWIADCZENIA dla UCZESTNIKÓW:
- nocleg i wyżywienie na czas Zlotu,
- udział w wycieczkach krajoznawczych,
- opieka przewodnicka,
- materiały krajoznawcze,
- pamiątkowy znaczek okolicznościowy,
- odcisk pieczęci zlotowe,j
8. ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ I ODZNAKI KRAJOZNAWCZE:
- Przodownicy Turystyki Pieszej występujący z wnioskiem o rozszerzenie uprawnień
o kolejne województwa proszeni są o zgłoszenie w Komisji Turystyki Pieszej ZG
PTTK na dwa miesiące przed Zlotem,
- podczas Zlotu istnieje możliwość zdobycia odznaki krajoznawczej:
„ZNAM POWIAT KALISKI”,

-

trasy Zlotu umożliwiają uzyskanie punktów do regionalnej odznaki „Turysta Ziemi
Kaliskiej”,
trasy Zlotu umożliwiają uzyskanie punktów do regionalnej odznaki „Szlakami
Architektury Drewnianej Diecezji Kaliskiej”.

9. PROGRAM 57. ZLOTU PTP:
Sobota – 20.11.2010r.
7.00 – 8.30 – przyjmowanie uczestników,
9.00 – 18.00 – wycieczka krajoznawcza „POZNAJ POWIAT KALISKI”,
18.00 – 18.30 – obiadokolacja,
19.00 – 24.00 – obrady przodownickie i biesiada turystyczna,
ok. 21.00 – rozszerzenie uprawnień przodownickich,
Niedziela – 21.11.2010 r.
0.01 – 6.59 – nocne Polaków rozmowy...
7.00 – 9.00 – możliwość uczestniczenia we Mszy św.
9.00 – 9.30 – śniadanie
9.45 – 13.30 – przejście piesze do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu
(ok.4km); zwiedzenie grodziska pod hasłem „Kalisz wczesnośredniowieczny”
14.00 – 15.00 – obiad
15.45 – zakończenie 57 Zlotu PTP
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- rezygnacja z udziału w 57. Wielkopolskim Zlocie PTP, po wysłaniu
potwierdzenia nie uprawnia do żądania zwrotu wpisowego,
- organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez uczestników osobom
trzecim, jak również za szkody wyrządzone uczestnikom zlotu przez osoby trzecie,
- uczestnicy zlotu nie są objęci dodatkowym ubezpieczeniem od następstw
nieszczęśliwych wypadków lecz jako członkowie PTTK korzystają z ubezpieczenia
wynikającego z opłaconej aktualnej składki,
- ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu przysługuje
organizatorom Zlotu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY

57. Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Kaliszu

KARTA ZGŁOSZENIA
1. Imię i nazwisko.....................................................................................................................
2. PESEL i miejsce urodzenia ...................................................................................................
3. Seria i numer dowodu osobistego .........................................................................................
4. Adres zameldowania .............................................................................................................
5. Adres do korespondencji ( o ile jest inny niż zameldowania) .................................................................
6. Telefon kontaktowy .....................................................e-mail................................................
7. Oddział PTTK ......................................................................................................................
8. Nr legitymacji PTTK ..........................................................................................................
9. Nr legitymacji Przodownika TP ..............................stopień uprawnień............................
...........................................................................................................................................................

1. Proszę* o zakwaterowanie w pokoju hotelowym /2-4 osobowym/ z Kol. Kol.
...........................................................................(imię i nazwisko jednej lub kilku osób)
2. Jestem osobą o ograniczonych możliwościach ruchowych – proszę* o pokój na parterze
3.

..........................................................................(imię i nazwisko i ew. nazwisko opiekuna)
Deklaruję chęć zakupienia odznaki „ ZNAM POWIAT KALISKI” i kwotę 10 zł
już wpłaciłam/wpłaciłem wraz z wpisowym ( przy braku zainteresowania należy wykreślić ten

punkt).

4. Oświadczam, ze jest mi znana treść Regulaminu Zlotu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

...............................................................................
(data i podpis zgłaszającego uczestnictwo)
* Organizatorzy dołożą wszelkich starań by spełnić prośbę – jednak gdyby się im to nie udało to ta
prośba ( jak każda inna prośba ) nie może stanowić podstawy jakichkolwiek żądań.

