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DrodzDrodzDrodzDrodzyyyy    Przyjaciele Przyjaciele Przyjaciele Przyjaciele ––––    entuzjaści turystyki rowerowej i krajoznawstwa,entuzjaści turystyki rowerowej i krajoznawstwa,entuzjaści turystyki rowerowej i krajoznawstwa,entuzjaści turystyki rowerowej i krajoznawstwa,    

 

Z  radością będziemy Was gościć w południowej Wielkopolsce, a na 
ziemi ostrowskiej w szczególności. Powierzenie nam organizacji             
61 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy traktujemy jako wyróżnienie. 
Dołożymy więc wszelkich starań by spełnić Wasze oczekiwania, a może    
i kaprysy. Pragniemy byście, po tygodniowym pobycie, wyjeżdżali stąd z 
przekonaniem, że południowa Wielkopolska to ziemia ciekawa i gościnna. 
A na ten zlotowy tydzień bierzemy Was pod opiekuńcze skrzydła, 
zapewniając „wikt i opierunek”; no może z opierunkiem gorzej, ale wikt 
będzie – wszak  pyrów ci u nas dostatek. 
 Wszystkim uczestnikom Zlotu, poza celami, które sobie organizator 
wyznaczył, serdecznie życzymy wspaniałego wypoczynku przy pięknej 
pogodzie, wiatru zawsze w plecy, tras z górki, mało piachu, a dużo 
nowych przyjaźni. 
 

Z turystycznym pozdrowieniem 
W imieniu Zarządu Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim 

PrezesPrezesPrezesPrezes    
Józef FierekJózef FierekJózef FierekJózef Fierek 

 

 

R E G U L A M I N 
  

ORGANIZATOR: 

Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim – Klub Turystyki Kolarskiej „BICYKL-1977” na zlecenie 

Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Warszawie. 

HONOROWY PATRONAT NAD IMPREZĄ PRZYJELI: 

• Lech Drożdżyński – Prezes Zarządu Głównego PTTK 

• Marek Woźniak - Marszałek Województwa  Wielkopolskiego 

• Jarosław Urbaniak – Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

• Paweł Rajski – Starosta Ostrowski 

• Jacek Bartczak – Burmistrz Miasta i Gminy Raszków 

• Krzysztof Rasiak – Wójt Gminy Przygodzice 

• Marek Zdunek – Wójt Gminy Gołuchów 

• Józef Fierek – Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim 

• Waldemar Wieczorkowski – Przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK 

• Stanisław Sławski – Harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej 
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WSPÓŁORGANIZATORZY ZLOTU: 

• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

• Miasto Ostrów Wielkopolski 

• Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 

• Gmina Przygodzice 

• Gmina Gołuchów 

• Urząd Miasta i Gminy Raszków 

• Urząd Miasta i Gminy Odolanów 

• Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 

• Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną 

• Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania 

• Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

• Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie 

• Oddział PTTK w Pleszewie 

• Towarzystwo Miłośników Przygodzic 

• Klub Kajakowy PTTK „Pelikany” 

 

SPONSORZY 

• Firma Burghardt Spółka Jawna 

• Studio PLAN 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

• Komandor Zlotu – Dariusz Nowacki 

• Wicekomandor – Jarosław Maj 

• Trasy zlotowe – Jarosław Maj 

• Kwatermistrz – Małgorzata Nowacka 

• Kierownik Biura Zlotu – Maria Lepakowska 

• Koordynator ds. kulturalnych – Andrzej Jarmuszczak 

• Sędziowie Główni – Zbigniew Pohl, Ryszard Bachorski 

• Koordynator Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK – Michał Raczyński 

• Weryfikacja Odznak KOT – Marian Kotarski 

• Weryfikacja Odznak KOP - Michał Raczyński 

• Weryfikacja Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej „Ostrószko” – Katarzyna i Jarosław Majowie 

• Członkowie, przyjaciele i sympatycy Klubu Turystyki Kolarskiej „BICYKL-1977” 

• Obsługa w języku rosyjskim – Katarzyna Maj 

 

PATRONAT MEDIALNY 

• Gazeta Kurier Ostrowski 

• Gazeta Nasz Rynek 

• Radio Centrum Kalisz 

• Radio ESKA w Ostrowie Wielkopolskim 
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• ROWERTOUR 

 

 

CEL ZLOTU:  

• poznawanie przez uczestników zlotu piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości; 

• poznanie historii, folkloru, zabytków, walorów krajoznawczych  oraz promocja południowej Wielkopolski 
i wchodzących w jej skład powiatów: ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kaliskiego, krotoszyńskiego, 
pleszewskiego i kępińskiego;  

• włączenie się w realizację programu Roku Turystyki Rowerowej; 

• pokazanie i promocja Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”; 

• nawiązywanie kontaktów i integracja turystów kolarzy oraz wymiana doświadczeń; 

• popularyzacja turystyki kolarskiej jako formy aktywnego wypoczynku; 

• wzbogacenie programu obchodów  35-lecia Klubu Turystyki Kolarskiej „BICYKL-1977”; 

• propagowanie i umacnianie zdrowych zasad współzawodnictwa w zakresie  sportowym, wiedzy  
krajoznawczej i przepisów ruchu drogowego; 

• dążenie do zdrowego stylu życia; 

• aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz uprawiania turystyki; 

• popularyzacja zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej. 
 

TERMIN I MIEJSCE ZLOTU: 

Zlot odbędzie się w dniach: 11.08.2012 – 18.08.2012 

Miasteczko Zlotowe: 

 „LIDO” Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy w Antoninie  

 63-421 Antonin  ul. Wrocławska 6 

Na terenie ośrodka zlokalizowane będą: Biuro zlotu - w czasie jego trwania, stołówka, bar, miejsca noclegowe, 

pole namiotowe, scena-estrada, miejsce na ognisko, dyskoteka, boisko do siatkówki, koszykówki, siatkówka 

plażowa, kort tenisowy, plaża, parking samochodowy (płatny), punkt naprawy rowerów (płatny). 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W zlocie mogą uczestniczyć turyści kolarze z Polski i z zagranicy reprezentujący organizacje turystyczne, 

młodzieżowe, sportowe, szkoły i instytucje, osoby indywidualne, na rowerach wyposażonych zgodnie z 

przepisami o ruchu drogowym. Młodzież do lat 18 bierze udział w zlocie pod opieką osób dorosłych (1 opiekun 

na 10 młodych uczestników) i musi posiadać kartę rowerową. 

Uczestnik Zlotu ma obowiązek noszenia na terenie bazy identyfikatora Zlotowego. 

Turyści biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność prawną i materialną. 

 

SPECYFIKA TRAS ZLOTOWYCH: 

Na każdy dzień będą zaproponowane minimum 2 warianty tras. W miejscach atrakcyjnych krajoznawczo, w 

wyznaczonych godzinach, będą czekali przewodnicy którzy po nich oprowadzą.  Trasy będą prowadziły po 

terenach płaskich i lekko pagórkowatych, drogami asfaltowymi, gruntowymi, leśnymi i polnymi (będzie trochę 

piasku) przez tereny powiatów: ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kaliskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego i 

kępińskiego. Szczegółowy opis tras uczestnicy otrzymają w pierwszym dniu  zlotu. 

 

TERMIN ZGŁOSZENIA: 
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Zgłoszenia grupowe i indywidualne na załączonych kartach zgłoszeń wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego i 

opłat za dodatkowe zamówione świadczenia i noclegi należy przesyłać w terminie od 10.02.2012 r. do 

16.06.2012 r. na adres: 

Oddział PTTK  w  Ostrowie Wielkopolskim   

ul. Starotargowa 5,  skr. poczt. nr 9, 

63–400 Ostrów Wielkopolski 

tel.  (62) 736 28 17, 

 e-mail: bicykl1977@o2.pl 

z dopiskiem „61 Zlot”. 

 

Wpłaty należy dokonać na konto: 

konto BZ WBK O / Ostrów Wielkopolski nr: 94 1090 1160 0000 0001 1835 5476  

z dopiskiem „61 Zlot” 

Potwierdzenie przyjęcia na Zlot zostanie przesłane uczestnikowi po zaksięgowaniu wpłaconej należności! 

 

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA: 

• metalowy znaczek zlotowy,  

• materiały krajoznawcze,  

• przewodnik po szlakach turystycznych „Okolica w kieszeni”, 

• opis tras zlotowych, 

• identyfikator uczestnika Zlotu i naklejka na rower, 

• odcisk pieczęci zlotowej, 

• pamiątkowa kartka pocztowa, widokówki, 

• książeczka Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej „Ostrószko”, 

• 30 pkt. premii na KOT za udział w Zlocie przez minimum 3 dni, 

• możliwość zdobywania odznak regionalnych, 

• nagrody dla zwycięzców w konkursach, 

• wstępy do wybranych muzeów, 

• niespodzianka, 

• świadczenia odpłatne wg  zamówienia. 

 

 WPISOWE WYNOSI: 

• honorowi członkowie PTTK z aktualną leg. PTKol. oraz dzieci do lat 7 – nie płacą wpisowego 

• honorowi przodownicy turystyki kolarskiej oraz osoby niepełnosprawne (wymagane orzeczenie o 

niepełnosprawności) i młodzież do lat 18 z aktualną leg. PTTK – 35,- zł 

• przodownicy turystyki kolarskiej  z aktualną legitymacją PTTK – 40,- zł 

• członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2012 r. – 45,- zł 

• pozostali uczestnicy – 55,- zł 

• rodziny (rodzice - członkowie PTTK + 1 lub 2 dzieci) – 100,- zł 

Wpisowe dokonane po terminie 16.06.2012 r. wzrasta o dodatkowe 20,- zł i nie gwarantuje otrzymania 

pełnych świadczeń zlotowych. 
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W razie rezygnacji z uczestnictwa w Zlocie po 16.06.2012 r.  wpisowe nie będzie zwracane, również nie 

będą wydawane świadczenia. 

 

OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW 

NOCLEGI: 

A – Domki 

1.  3-osobowy (3 tapczany pojedyncze) cena 60,- zł za dobę od domku, bez wody, z aneksem 

kuchennym, (3 domki), 

2.  2-osobowy (2 tapczany pojedyncze) cena 50,- zł za dobę od domku, bez wody, z aneksem 

kuchennym, (2 domki), 

3.  3-osobowy (3 tapczany pojedyncze) cena 80,- zł za dobę od domku, z wodą w domku, aneksem 

kuchennym, łazienka i WC wspólne, (10 domków), 

4.  2-osobowy (2 tapczany pojedyncze) cena 70,- zł za dobę od domku, z wodą w domku, aneksem kuchennym, 

łazienka i WC wspólne, (6 domków), 

5.  1-2-osobowy (1 tapczan wersalka) cena 50,- zł za dobę od domku, z umywalką bez łazienki, (5 domków), 

6.  2-4-osobowy (2 wersalki 2 osobowe) cena 85,- zł za dobę od domku, z łazienką, kuchnią, (9 domków), 

7.  2-osobowy (2 łóżka pojedyncze) cena 85,- zł za dobę od domku, z łazienką, TV, czajnikiem i lodówką, (3 domki), 

8.  2-osobowy (1 łóżko podwójne) cena 85,- zł za dobę od domku, z łazienką, TV, czajnikiem i lodówką, (2 domki), 

9.  3-osobowy (3 łóżka pojedyncze) cena 110,- zł za dobę od domku, z łazienką, kuchnią i TV, (2 domki), 

10. 3-osobowy (3 tapczany 1 osobowe) cena 100,- zł za dobę od domku, z łazienką, kuchnią, (12 domków), 

11. 2 – 4-osobowy (2 wersalki 2 osobowe) cena 110,- zł za dobę od domku, z łazienką, czajnikiem i TV, (5 domków), 

12. 3-5-osobowy (2 tapczany wersalki, 1 tapczan pojedynczy) cena 85,- zł za dobę od domku, z wodą w domku, 

aneksem kuchennym, łazienka i WC wspólne, (5 domków), 

13. 4-osobowy (2 łóżka pojedyncze + 1 łóżko piętrowe) cena 110,- zł za dobę od domku, z łazienką, kuchnią i TV, (2 

domki), 

14. 1-2-osobowy (1 wersalka 2 osobowa) cena 100,- zł za dobę od domku, z łazienką, kuchnią i TV, (3 domki), 

15. 4-osobowy 2 pokoje (2 łóżka pojedyncze + 1 łóżko piętrowe) cena 120,- zł za dobę od domku, z kuchnią i 

łazienką, TV, (2 domki), 

16. 2-osobowy (2 łóżka pojedyncze) cena 100,- zł za dobę od domku, z kuchnią i łazienką, TV, (2 domki), 

17. 6-osobowy 3 pokojowy (1 łóżko piętrowe, 2 łóżka podwójne) cena 300,- zł za dobę od domku, z kuchnią i 

łazienką, TV, (1 domek), 

18. 4-osobowy (2 łóżka pojedyncze, 1 piętrowe) cena 85,- zł za dobę od domku, woda, aneks kuchenny,  (2 domki), 

19. 3-osobowy (1 wersalka + łóżko piętrowe) cena 110,- zł za dobę od domku, z łazienką, kuchnią i TV, (8 domków), 

 

Prosimy o dobranie się 2 /3 /4 /5/ . . .  osób (w zależności od domku) chętnych do wspólnego 

zamieszkania. 

 

B – Miejsce na polu namiotowym we własnym namiocie z dostępem do węzła sanitarnego  

     od osoby – 8,- zł/doba  (podłączenie do prądu opłata jednorazowa 10,- zł.) 

 

 Opłata parkingowa za wjazd na ośrodek: tydzień – 20,- zł.; jedna doba – 5,- zł. 
 
C – Pensjonat LIDO, biuro@lido-antonin.pl : 

1)  pokój 2-osobowy z łazienką cena 100,- zł za pokój (1 pokój), 

2)  pokój 2-osobowy z łazienką cena 120,- zł za pokój (5 pokoi), 



 7

 

D - Noclegi w obiektach o podwyższonym standardzie: 

1) Pokoje gościnne Nadleśnictwa Antonin „Ogrodówka” - pokoje 2-osobowe – cena 45 zł od osoby - 
antonin@poznan.lasy.gov.pl; 
2) Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów - www.ckis.kalisz.pl, e-mail: palacantonin@o2.pl, 
ckis@ckis.kalisz.pl. 

 

O zakwaterowaniu w danej kategorii domków (1., 2., 3., ...) decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy śledzić na 

stronie internetowej dostępność domków. 

Noclegi kategorii D we własnym zakresie. 

Po dniu 16.06.2012 r. nie będzie możliwości zmiany miejsca zakwaterowania. 

WYŻYWIENIE: 

Śniadanie       –  10,- zł 

Obiadokolacja – 19,- zł 

OPŁATY DODATKOWE: 

1. Wycieczka autokarowa do Dobrzycy, Pleszewa, Gołuchowa dnia 14.08.2012 r. – cena 46,- zł. Atrakcje m.in.: 

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Muzeum Piekarstwa w Pleszewie, Zamek w Gołuchowie, Muzeum 

Leśnictwa. 

2. Wycieczka autokarowa do Opatówka, Kalisza, Russowa dnia 15.08.2012 r. Dobrzycy, Pleszewa, Gołuchowa 

dnia 14.08.2012 r. – cena 46,- zł. Atrakcje m.in.: Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Stare Miasto w 

Kaliszu, Gród Zawodzie, Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie. 

 

3. Koszulka zlotowa – 19,- zł. 

4. Odpłatna pomoc techniczna w Miasteczku Zlotowym (wg cennika). 

5. Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Ostrószko” – 10,- zł. 

6. Przewodnik – Powiat Ostrowski – 20,- zł. 

7. Podania, Legendy i Opowieści znad Prosny i Baryczy  – 19,- zł. 

8. Pamiątkowy kubek – 10,- zł. 

9. Pamiątkowy kufel – 22,- zł. 

 

UWAGA!  

O przyjęciu na daną wycieczkę decyduje kolejność wpłat. 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW: 

• posiadanie dowodu tożsamości i legitymacji uprawniającej do ulg wpisowego,  

• posiadanie książeczki zdrowia lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne, 

• posiadanie dowodu wpłaty wpisowego i zamówionych świadczeń, 

• grupa zorganizowana powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy, 

• posiadanie roweru, wyposażonego zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym, 

• poszanowanie mienia organizatorów i współuczestników Zlotu, 

• przestrzeganie regulaminu Zlotu, postanowień Karty Turysty i Prawa o Ruchu Drogowym, 

• przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony przyrody, 



 8

• przestrzeganie zarządzeń Komandora Zlotu i służb porządkowych, 

• przestrzeganie ciszy nocnej w czasie obowiązującym na terenie Miasteczka Zlotowego zgodnie z 

programem, 

• parkowanie aut jedynie w miejscach wskazanych przez organizatorów Zlotu i obsługę ośrodka LIDO, 

• przymocowanie nr do roweru i noszenie identyfikatora, 

• organizator zaleca jazdę w kaskach i kamizelkach odblaskowych. 

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI ZLOTU: 

Dariusz Nowacki - Komandor – 691 935 666, bicykl@o2.pl,  
Jarosław Maj – Wicekomandor - 608 742 087, jamaj25@interia.pl,  
Małgorzata Nowacka – kwatermistrz – 787 99 88 30, rygielek10@wp.pl. 
  

Adres strony internetowej Zlotu: http://ostrow-wielkopolski.pttk.pl/61zlot/ 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
� organizatorzy zwracają się z prośbą o przesyłanie zbiorczych zgłoszeń z Klubu, Koła lub innych 

organizacji; 
�  PARADA ROWEROWA – ROWEREM WCZORAJ I DZIŚ  – organizatorzy proszą  

chętnych „zlotowiczów” o zaprezentowanie roweru i  rowerzysty na przestrzeni  
wieków, w różnych grupach kulturowych i  narodowościowych oraz najróżniejsze 
rozwiązania techniczne jednoś ladów, 

� w trakcie trwania Zlotu odbędzie się spotkanie kolekcjonerów trofeów turystycznych i herbów, będzie 
możliwość wymiany i podziwiania zbiorów; 

� przeprowadzony zostanie turniej – współzawodnictwo Klubów; 
� uczestnicy Zlotu – członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską objęci są ubezpieczeniem 

grupowym NNW, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie; 
� trasy nie będą prowadzone przez przodowników turystyki kolarskiej; 
� wyżywienie we własnym zakresie;  
� uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody wyrządzone w czasie trwania 

Zlotu; 
� osoby nie stosujące się do Regulaminu i Karty Turysty mogą być wykluczone z uczestnictwa w Zlocie; 
� w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zlocie organizatorzy nie będą wydawać świadczeń ani 

zwracać wpisowego; 
� ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń i organizator; 
� Zlot odbędzie się bez względu na pogodę; 
� organizatorzy nie ubezpieczają rowerów oraz sprzętu turystycznego uczestników Zlotu. 
 

Organizowany Zlot nie przynosi dochodów dla organizatorów, impreza odbywa się  
na zasadach non prof it . 
 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 
 
 
 
 
 

RAMOWY PROGRAM ZLOTU: 

 

11.08.2012 – sobota – Dzień Przygodzicki 

08:00 – 20:00  – przyjmowanie uczestników zlotu (godziny czynnego biura zlotu, UWAGA! – 

zakwaterowanie w domkach i pensjonacie od godziny 12:00) 

od 11:00  - zwiedzanie atrakcji krajoznawczych w Antoninie, Przygodzicach oraz ZOO – 

Zwierzyńca – Gospodarstwa Agroturystycznego CICHO-SZA w Niedźwiedziu 

17:00 – 19:00  – obiadokolacja 
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20:00   – odprawa na następny dzień 

20:30  –  ognisko, program wieczorny, dyskoteka 

 

12.08.2012 – niedziela – Dzień Ostrowski 

08:00 – 10:00  –  przyjmowanie uczestników zlotu, godziny czynnego biura zlotu 

07:30 – 09:00  – śniadanie, wyjazd do Ostrowa Wielkopolskiego 

ok. 11:00   – parada kolarska ulicami Ostrowa Wielkopolskiego 

12:00 – 13:30  – oficjalne otwarcie zlotu w centrum Ostrowa Wielkopolskiego 

od 14:00  – zwiedzanie Ostrowa Wielkopolskiego w grupach z przewodnikiem 

15:00 – 20:00  - przyjmowanie uczestników zlotu, godziny czynnego biura zlotu 

17:00 – 19:00  – obiadokolacja 

19:00 – 20:00  – konkurs z przepisów o ruchu drogowym 

20:00   – odprawa na następny dzień,  

20:30   – ognisko, program wieczorny, dyskoteka 

 

13.08.2012 – poniedziałek – Dzień Ostrzeszowski 

08:00 – 11:00  – godziny czynnego biura zlotu 

07.30 – 09.00  – śniadanie, wyjazd na trasy nr 1 

17.00 – 19.00  – obiadokolacja, godziny czynnego biura zlotu 

19:00 – 20:00  – konkurs sprawnościowy 

20.00   – odprawa na następny dzień 

20.30   – program wieczorny 

 

14.08.2012 – wtorek - Dzień Gołuchowski 

08.00 – 11.00  – godziny czynnego biura zlotu 

07.30 – 09.00  – śniadanie, wyjazd na trasy nr 2  

08.00 – 18.00  – wycieczka autokarowa (Gołuchów, Pleszew, Dobrzyca) 

10.30 – 14.30  – zwiedzanie Gołuchowa z przewodnikami (Muzeum Leśnictwa, Powozownia, 

Pokazowa Zagroda Zwierząt, Park, Zamek) 

17.00 – 19.00  – obiadokolacja, godziny czynnego biura zlotu 

19:00 – 20:00  – konkurs sprawnościowy 

20.00   – odprawa na następny dzień 

20.30   –  program wieczorny 

 

15.08.2012 – środa – Dzień Odolanowski 

08.00 – 11.00  – godziny czynnego biura zlotu 

07.30 – 09.00  – śniadanie, wyjazd na trasy nr 3  

08.00 – 18.00  – wycieczka autokarowa (Opatówek, Kalisz, Russów) 

17.00 – 19.00  – obiadokolacja, godziny czynnego biura zlotu 

19:00 – 20:00  – konkurs sprawnościowy, konkurs piosenki turystycznej, 

20.00   – odprawa na następny dzień 

20.30   – program wieczorny, konkurs piosenki turystycznej cd. 
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16.08.2012 – czwartek – Dzień Raszkowski 

08.00 – 11.00  – godziny czynnego biura zlotu 

07.30 – 09.00  – śniadanie, wyjazd na trasy nr 4 

17.00 – 19.00  – obiadokolacja, godziny czynnego biura zlotu 

19.00   – odprawa na następny dzień 

19.00 – 20.00  – konkurs krajoznawczy 

20.00   – program wieczorny, zabawa taneczna 

 

17.08.2012 – piątek – Dzień Grabowsko - Ołobocki 

08.00 – 11.00  – godziny czynnego biura zlotu 

07.30 – 09.00  – śniadanie, wyjazd na trasy nr.5 

17.00 – 19.00  – obiadokolacja, godziny czynnego biura zlotu 

19.00   – odprawa na następny dzień 

19.30   – podsumowanie Zlotu 

 

18.08.2012 – sobota 

08.00 – 11.00  – godziny czynnego biura zlotu 

07.30 – 09.00  – śniadanie, wyjazd na trasy nr 6 

17.00 – 19.00  – obiadokolacja 

19.00   - ognisko, wieczór klubowy  

 

19.08.2012 – niedziela 

08:00 – 11:00  – godziny czynnego biura zlotu 

do 12:00  - opuszczanie miasteczka zlotowego 

 

Poruszając się po szlakach turystycznych, przemierzając ścieżki w  lasach,  płynąc rzeką, przebywając na łonie 
przyrody, 

 pamiętaj ,  że jesteś  tu gościem , uszanuj przyrodę i jej prawa.  
Dbaj o czystość.  

Zostaw odwiedzane miejsca w takim stanie jakbyś chciał je zastać.  
Nie śmieć i nie strasz zwierząt. 

 Nie zapominaj o swoich śmieciach. Zabierz je ze sobą. 
Pamiętaj także o odpowiednim ekwipunku, wygodnym stroju i prowiancie. 

 
 

 

Organizatorzy 

 

Partnerzy: 

 

 


