
 

REGULAMIN 
XXI Ogólnopolskiego Zlotu Turystyki Motorowej po Nazwą 

Poznajemy Warmię i Mazury 

 

WĘGORZEWO NA BIS 2017 – MAZURY GARBATE 

 

Cel Zlotu: 

- promocja turystyki motorowej, jako nowoczesnej formy wypoczynku 

- promocja, Warmii i Mazur realizację imprez turystyki kwalifikowanej, zdobywanie wiedzy 

krajoznawczej i odznak MOT, OKP 

- popularyzacja Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i jego działalności 

wśród miejscowej społeczności oraz władz administracyjnych i samorządowych 

- spotkania integracyjne, wymiana doświadczeń, poglądów oraz współpraca Turystów 

Motorowych z różnymi środowiskami 

 

Organizator Zlotu: 

- Klub Turystyki Motorowej PTTK „MOBIL" przy Oddziale Ziemi Elbląskiej PTTK w 

Elblągu 

Kierownictwo Zlotu: 

1. Komandor - Bernard Mechliński przy współpracy organizatorów PTTK Oddziału 

Ziemi Elbląskiej Termin i miejsce Zlotu: 

Zlot odbędzie się w dniach 19.05 - 21.05. 2017 r. w Węgorzewie. 

Zakład Gastronomiczno-Hotelarski 

Jerzy Dziokan 

11-600 Węgorzewo ul. Wańkowicza 3 

tel. 87 – 427-24-43 

e-mail: zghwegorzewo@wp.pl 

www.zghdziokan.pl  

Przyjmowanie uczestników Zlotu w dniu 19.05. /piątek/ 2017 r. od godz. 14,00-18,00 

w Biurze Zlotu, które się znajduje w Węgorzewie. Uczestnictwo i zgłoszenia: 

- członkowie PTTK z opłaconą składką -195 zł. 

- pozostali uczestniczy i sympatycy - 205 zł. 

- dzieci do lat 7 - 130 zł. 

- dzieci do lat 3 bezpłatnie z możliwością zakupu świadczeń  

Zgłoszenia prosimy przesyłać na kartach zgłoszeń (z jednoczesnym dokonaniem opłaty) 

najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2017 r. na adres: 

 

mailto:zghwegorzewo@wp.pl
http://www.zghdziokan.pl/


Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu ul. Krótka 5; 82-300 Elbląg tel.: (55) 641-12-

96, e-mail; pttk_elblag@wp.pl 

Opłatę należy wpłacać kasie biura lub na Konto bankowe: BANK PEKĄO S.A. II O/Elbląg 

36 1240 2265 1111 0010 3570 7650 z dopiskiem „Węgorzewo 2017" 

 

Uwagi końcowe: 

- Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie trwania 

zlotu oraz za wypadki i szkody wynikłe w czasie trwania zlotu, dojazdu i powrotu 

- Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody w miejscu 

zakwaterowania 

- Uczestników obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty oraz poleceń organizatorów 

- Udział w konkursach zlotowych nie jest obowiązkowy 

- o przyjęciu uczestników decyduje data zgłoszenia (dostarczenia karty zgłoszenia) i 

dokonania opłaty lub przelewu do oddziału PTTK 

- w przypadku rezygnacji z udziału wplata na pokrycie kosztów zlotu nie podlega 

zwrotowi 

- liczba miejsc ograniczona obowiązuje kolejność zgłoszeń 

 

Impreza motorowa została zatwierdzona przez KTM ZG PTTK jako impreza 

Ogólnopolska Nr Im 121 /17 KTM/ZG PTTK. 

Życzymy wspaniałych wrażeń 

Kierownictwo zlotu 

 

Program Zlotu: 

19.05.2017 (piątek) 

- godz. 14-18 przyjmowanie uczestników 

- godz. 18.30 uroczyste otwarcie zlotu 

- godz. 19.00 obiadokolacja 

- godz. 20.00 wieczorek przy orkiestrze  

20.05.2017 (sobota) 

8,00 śniadanie 

8,45- 15.30 - wycieczka autokarowa doGołdapi 

16.00 – 18.00- zawody rekreacyjne i ognisko 

19.00 – obiadokolacja 

20.00 – wieczorek integracyjny przy muzyce mechanicznej 

21.05.2017 (niedziela) 

9.00 – śniadanie 

11.00 – zakończenie zlotu, wręczanie pucharów, dyplomów i nagród 

12.00 – obiad turystyczny 

 

mailto:pttk_elblag@wp.pl

