
                                     REGULAMIN 
 
1. ORGANIZATOR 

Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Szczecinie,  
Regionalny Oddział Szczecioski PTTK im. Stefana Kaczmarka, 
wraz z: 
Szczecioskim Turystycznym Klubem Kolarskim „88”,  
Stoczniowym Klubem Turystyki Kolarskiej „NEPTUN” , 
Kołem Osiedlowym PTTK Nr 1 „JANTAROWE SZLAKI”  
 

2.  WSPÓŁORGANIZATORZY  ZLOTU  
 
Urząd Marszałkowski Szczecin     
Gmina Rewal  
Centrum Informacji, Promocji, Rekreacji  Gminy Rewal 
 
3. PATRONAT  HONOROWY 
  
Witold Jabłooski                                      Wicemarszałek  Woj. Zachodniopomorskiego 
Robert Skraburski                                   Wójt Gminy Rewal 
Paweł Pawłowski                                    Dyrektor Muzeum Oręża w Kołobrzegu 
Sławomir Ruszkowski                            Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów 
Bronisław Grzegorz Karpioski              Burmistrz Miasta Kamieo Pomorski 
Lech Drożdżyoski                                    Prezes Zarządu Głównego PTTK 
Waldemar Wieczorkowski                    Przewodniczący Komisji Turystyki Kol. ZG PTTK  
Robert Śmigielski                                    Prezes Oddziału PTTK Kołobrzeg 
Andrzej Mickiewicz                                Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska 
 
4. PATRONAT  MEDIALNY 
 
Radio Rewal,  Gazeta „Strefa Słooca” 
 
5. KOMIET  ORGANIZACYJNY 
 
- Komandor Zlotu                                         -  Jerzy Winsze tel. 501 230 975 
- Z-ca Komandora                                         -  Jerzy Jurszo  tel. 507 263 104 
- Z-ca Komandora ds. organizacyjnych     -  Jarosław Korenkiewicz  
- Z-ca Komandora ds. programowych       -  Kazimierz Maokowski 
- Z-ca Komandora ds. tras zlotowych        -  Dariusz Jankowski   
- Zespół Kwatermistrzowski                       -  Ewa Poleska tel. 508 596 668; 0-91 812 54 11 
- Sekretariat                                                  -  Anna Korenkiewicz                                                                              

 
 
          09 czerwca 2009 r.  -  wtorek 
          7³: - 8³:         śniadanie 
          7::                 wycieczka autokarowa do Trassenheide i Peenemunde 
          9::                 rowerowa wycieczka „Dzieo Cerkwicki” 
          18:: - 19::   obiadokolacja 
          20::              program wieczorny 
 
          10 czerwca 2009 r.  -  środa 
          7³: - 8³:        śniadanie 
          9::                 rowerowa wycieczka „Dzieo Kamieoski” 
          18:: - 19::   obiadokolacja 
          20::              program wieczorny 
 
          11 czerwca 2009 r.  -  czwartek 
          7³: - 8³:           śniadanie 
          9::                   rowerowa wycieczka „Dzieo Niechorza” 
          18:: - 19::      obiadokolacja 
          20::                 program wieczorny 
 
          12 czerwca 2009 r.  -  piątek 
          7³: - 8³:          śniadanie 
          9::                   rowerowa wycieczka „Dzieo Świerznowski” 
          18:: - 19::     obiadokolacja 
          19³:                uroczyste zakooczenie zlotu 
 
          13 czerwca 2009 r.  -  sobota 
          7³: - 8³:          śniadanie 
          9::                  rowerowa wycieczka „Dzieo Trzebiatowski” 
          18:: - 19::    obiadokolacja 
 
          14 czerwca 2009 r.  -  niedziela 
          7³: - 8³:          śniadanie 
          9:: - 12::       zdawanie kwater 
 
          Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów Zlotu. 
   
                                                  DO  ZOBACZENIA  NA  ZLOCIE   
 

 

  



     - Obsługa tras  zlotowych                           -  STKKol. „88”,   SKTKol.„Neptun”, 
                                                                                 Koło Osiedlowe „Jantarowe Szlaki” 
     - Weryfikacja odznak kolarskich                - Marian Kotarski 
 

6.  CEL  ZLOTU   
 
     - poznawanie historii, zabytków, walorów krajoznawczych i turystycznych powiatów 
       Kamieoskiego, Gryfickiego i Kołobrzeskiego woj. Zachodniopomorskiego, 
     - krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa i rozwijanie umiejętności     
       turystycznych, 
     - doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry programowej – Przodowników   
       Turystyki Kolarskiej PTTK, 
     - popularyzacja szlaków rowerowych woj. Zachodniopomorskiego, oraz turystyki  
       rowerowej, jako formy czynnego wypoczynku, 
     - przeprowadzenie centralnego kursu na Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK, 
     - wzmocnienie więzi koleżeoskich między turystami i  wymiana doświadczeo, 
 

7. TERMIN  I  MIEJSCE  ZLOTU 
 
      Zlot odbędzie się w dniach 05 – 14 czerwca 2009 roku. 
      Baza Zlotu: 
             Ośrodek Wczasowo - Kolonijny 
            „ŚWIDNICA” i „NIECHORZANKA” 
        ul. Świdnicka 4      72-350  Niechorze 
 

8. WARUNKI  UCZESTNICTWA 
 
     W zlocie mogą uczestniczyd: 
     - Przodownicy Turystyki Kolarskiej 
     - Uczestnicy centralnego kursu na Przodownika Turystyki Kolarskiej 
     - Jedna osoba towarzysząca przodownikowi 
 

9. ZGŁOSZENIA ,  WPISOWE,  ZAKWATEROWANIE  I  WYŻYWIENIE 
 
     Zgłoszenia uczestnictwa na załączonych „kartach zgłoszenia” wraz z kopią dowodu 
     wpłaty (wpisowego, opłat za noclegi, wyżywienie i dodatkowo zamówione  
     świadczenia) należy przesyład do 15.04.2009 na adres: 
 

Regionalny Oddział Szczecioski PTTK im. St. Kaczmarka 
Al. Papieża Jana Pawła II   49a 
70-415 Szczecin  

                Tel / fax  091 434 56 24 
 

12   POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez  
  uczestników Zlotu osobom trzecim i przez osoby trzecie, 
- udział w Zlocie odbywa się na własną odpowiedzialnośd, 
- młodzież do lat 18 może uczestniczyd w Zlocie pod opieką osób dorosłych  i powinna   
  posiadad kartę rowerową, 
- uczestnicy na Zlot dojeżdżają we własnym zakresie, 
- informacja o przyjęciu na Zlot potwierdzona będzie pisemnie lub pocztą elektroniczną, 
- w razie nie przybycia na Zlot wpisowe i opłaty dodatkowe nie podlegają zwrotowi, 
- dokonanie wpłaty wpisowego na zlot jest potwierdzeniem, że osoba, która będzie  
  uczestniczyła w zlocie zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go.  
 
13.    PROGRAM  ZLOTU 
 
05 czerwca 2009 r.  -  piątek 
15:: - 22::  przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników Zlotu 
 
06 czerwca 2009 r.  -  sobota 
7³: - 8³:         śniadanie 
9:: - 22::      przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników Zlotu 
10:: - 14::    rowerowa wycieczka „Poznajemy okolice Niechorza” 
16::               wyjazd z bazy na uroczystośd otwarcia Zlotu 
17::               uroczyste rozpoczęcie Zlotu w Rewalu (Zespół Szkół Ogólnokształcących) 
18³: - 19³:    obiadokolacja 
20³:               wieczorek zapoznawczy 
 
07 czerwca 2009 r.  -  niedziela 
7³: - 8³:         śniadanie 
9::                  rowerowa wycieczka „Dzieo Trzęsacza” 
18:: - 19::    obiadokolacja 
20::               program wieczorny 
   
08 czerwca 2009 r.  -  poniedziałek 
6³: - 7::         śniadanie 
7³:                  rowerowa wycieczka „Dzieo Kołobrzeski” 
20:: - 21::    obiadokolacja 
 
 
 
 
 



         Wyżywienie: 
 
         Śniadanie                          9 zł 
         Obiadokolacja               16 zł 
   
         Opłaty dodatkowe: 
 
         1)   Udział w wycieczce autokarowej na wyspę Uznam (Niemcy) 
               - zwiedzanie fermy motyli w Trassenheide 
               - zwiedzanie centrum techniki rakietowej i bazy Peenemunde (V-1 i V-2) 
               - Koszt wycieczki (przejazd autokarem, przewodnik, bilety wstępu)               - 96 zł 
          2)   Zwiedzanie muzeum multimedialnego na 15 południku (Trzęsacz)            - 4 zł 
 
          Uwaga! Ilośd miejsc ograniczona. Decyduje kolejnośd zgłoszeo ( dotyczy bazy 
                         noclegowej i  wycieczek ). 
 

10.  OBOWIĄZKI  UCZESTNIKÓW 
 
       -  posiadanie ważnej legitymacji PTTK i PTKol., 
      -  posiadanie dowodu tożsamości, 
      -  uczestnicy wycieczki do Niemiec zobowiązani są posiadad ważny dowód osobisty  
         lub paszport,  
       - posiadanie dowodu wpłaty wpisowego i zamówionych świadczeo, 
       -  posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu 
          Drogowego, 
       -  przestrzeganie regulaminu Zlotu, zasad ruchu drogowego, przepisów  
          porządkowych, ppoż. oraz zarządzeo Komandora Zlotu i służb porządkowych, 
       -  przestrzeganie ciszy nocnej od godz. 23:: do godz. 6::, 
       -  uczestnicy mają obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw  
          nieszczęśliwych wypadków  (NNW) na czas trwania Zlotu, 
       -  przestrzeganie zakazu wprowadzania rowerów do obiektów mieszkalnych, 
      -  przechowywanie rowerów wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatorów, 
       -  parkowanie samochodów wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez  organizatorów. 
    

11.     ŚWIADCZENIA  W  RAMACH  WPISOWEGO 
 
      - znaczek zlotowy, 
      - koszulka zlotowa, 
      - identyfikator dla uczestnika zlotu i na rower, 
      - materiały krajoznawcze i atlasy szlaków rowerowych, 
      - odcisk okolicznościowej pieczęci zlotowej, 
      - premia 30 punktów na KOT za udział w zlocie przez minimum 3 dni, 
      - nagrody dla zwycięzców w konkursach, 
      - zniżka kolejowa (zaznaczona przez uczestnika w karcie zgłoszenia). 

 
Wpłaty należy dokonad na konto: 
BANK PEKAO S.A. I O/Szczecin 
03124038131111000043756810 
z dopiskiem „ 49  ZLOT  PTKol.” 
 
Uczestnicy centralnego kursu na przodownika wypełniają dodatkowo 
 „Indywidualną Kartę Zgłoszenia” kandydata na kurs przodownika turystyki kolarskiej.  
Opłata za kurs 70 zł (osobny dowód wpłaty). 
 
Wpisowe wynosi: 

 
a) Honorowy Członek PTTK   -  zwolniony z wpisowego 
b) Honorowy PTKol. z aktualną legitymacją PTTK                          - 30 zł 
c) PTKol. z aktualną legitymacją PTTK i przodownicką                 - 35 zł 
d) Osoba towarzysząca z aktualną legitymacją PTTK i uczestnik kursu             - 45 zł 
e) Osoba towarzysząca bez aktualnej legitymacji PTTK              - 55 zł 
f) Młodzież do lat 18            - 25 zł 

Uwaga ! 
1) Wpisowe opłacone po 15 kwietnia 2009 roku wzrasta o 10 zł. 
2) Każdemu PTKol. może towarzyszyd 1 osoba. 
3) Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc, 

bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeo. O przyjęciu decydowad  będzie 
kolejnośd zgłoszeo.  

4) Dopuszcza się zgłoszenia w formie elektronicznej na „karcie zgłoszenia” wraz z 

kopią dowodu wpłaty na adresy:   rpoleski@op.pl , pakar@vp.pl   
 
Zakwaterowanie: 
 
Opłata za noclegi: 

A. Ośrodek „Świdnica” 
W budynku głównym w pokojach 2 i 4 osobowych 

                ( łazienka, wc, telewizor)                                              28 zł doba/osobę z pościelą 

B. Ośrodek „Niechorzanka” 
W pawilonach w pokojach 3 osobowych (wersalka 2 osobowa + tapczan  
1 osobowy; umywalka) 

               (Prysznice i WC w osobnym pawilonie)                        39 zł doba/pokój z pościelą    
               Uwaga: Warunkiem zakwaterowania w pawilonach trzech  osób w pokoju jest   
                             dobranie się chętnych do wspólnego zamieszkania.                                              

C. Ośrodek „Niechorzanka” 
Noclegi we własnym namiocie                                                    9 zł doba/za osobę 

 
 

mailto:rpoleski@op.pl
mailto:pakar@vp.pl


     Zachodniopomorskie                            Rewal                                       Trzebiatów 
 

                             
     
            Kołobrzeg                           Kamieo Pomorski                               Gryfice 

 

                             
 
                      Trzebiatowski Ośrodek Kultury     Pałac nad Młynówką  
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                       REGULAMIN 
 

   49  Ogólnopolski  Szkoleniowy  Zlot  Przodowników 
                          Turystyki  Kolarskiej  PTTK 
           
 

                      
 
 
 

                 NIECHORZE  05.06. – 14.06.2009 
                           GMINA  REWAL  


