PROGRAM ZLOTU:

18.05.2018r. (piątek)
do godz. 18:00
godz. 18:30
godz. 19:00
godz. 20.00

- przyjmowanie uczestników
- otwarcie Zlotu
- obiadokolacja
- wieczorek taneczny

ZAPRASZA

19.05.2018r. (sobota)
godz. 7:45 – 8:30
godz. 9:00 – 15.00
godz. 15.00 - 18:00
godz. 19.00
godz. 20.00

ZARZĄD KLUBU TURYSTYKI MOTOROWEJ PTTK „MOBIL”
przy Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu

- śniadanie
- wycieczka autokarowa
- ognisko, rekreacja
- obiadokolacja
- wieczorek przy muzyce mechanicznej

20.05.2018r. (niedziela)
godz. 9:00
godz. 9:30 - 11:00
godz. 11:00

- śniadanie
- czas wolny
- zakończenie Zlotu

Nr KTM ZG PTTK 10/18

na
XXII Regionalny Zlot
Turystów Zmotoryzowanych
Poznaj Piękno Warmii i Mazur
który odbędzie się w dniach 18-20.V.2018 r.
w Sorkwitach k. Mrągowa

CEL ZLOTU:
 poznanie
walorów
krajoznawczych
województwa
mazurskiego,
 propagowanie turystyki motorowej
 aktywny wypoczynek i rekreacja
 zdobywanie odznak motorowych i krajoznawczych

okazania go kierownictwu w przypadku ewentualnych nieścisłości.
warmińsko

ORGANIZATOR ZLOTU:
 Klub Turystyki Motorowej PTTK „MOBIL” Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej
KIEROWNICTWO ZLOTU:
Komandor
Wicekomandor
Sekretarz
Sędzia Główny

–
–
–
–

Bernard Mechliński
Sylwester Zakęs
Anna Truskolaska
Leon Jasiński

TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:
Zlot odbędzie się w dniach 18-20 maja 2018 w Sorkwitach k. Mrągowa.
Zakwaterowanie w pokojach 3 i 4 osobowych – pełny sanitariat.
INFORMACJE OGÓLNE:
1. Uczestnikami zlotu mogą być turyści zmotoryzowani zgłoszeni przez
koła i kluby PTTK, organizacje społeczne oraz turyści indywidualni,
którzy w wymaganym terminie dokonają wpłaty wpisowego i prześlą
zgłoszenie.
2. Opłata na działalność statutową organizatorów wynosi 215,00 zł od
osoby dorosłej (członkowie PTTK z opłaconą składką), bezpłatnie dla
dzieci do lat 4 bez dodatkowego łóżka i wyżywienia – z możliwością
zakupu tych świadczeń (ubezpieczenie we własnym zakresie)
3. Opłata będzie przyjmowana wraz ze zgłoszeniami w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 1 maja 2018 w Oddziale PTTK przy ul. Krótkiej 5 w
Elblągu na konto:
PEKAO S.A. II O/Elbląg 36 1240 2265 1111 0010 3570 7650
z dopiskiem „Sorkwity 2018”
Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na druku zgłoszenia
załączonym do regulaminu.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w zlocie po upływie terminu składania
zgłoszeń opłata nie będzie zwracana, a uczestnik traci prawo do
świadczeń.
6. O przyjęciu drużyn decyduje data zgłoszenia (dostarczenia karty
zgłoszenia) i dokonania opłaty lub przelewu do oddziału PTTK.
Uwaga! Oryginał dowodu wpłaty należy zabrać ze sobą na zlot celem
4.

UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SA:
1. Przestrzegać poleceń kierownictwa zlotu i karty turysty
ŚWIADCZENIA:
1. Noclegi 18-20.05.2018
2. Wyżywienie według programu
3. Puchary, nagrody
4. Wlepka okolicznościowa, znaczek, pieczątka
5. Wycieczka autokarowa w dniu 19.05.2018
6. Członkowie PTTK z opłaconymi składkami są ubezpieczeni od
następstwa nieszczęśliwych wypadków, pozostali uczestnicy zlotu
ubezpieczają się we własnym zakresie.
UWAGI KOŃCOWE:
 Regionalna impreza motorowa została zatwierdzona przez KTM ZG
PTTK NR 10/18
 Zlot odbędzie się bez względu na pogodę.
 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.
 Ze względów organizacyjnych nie przewidujemy możliwości wpłat na
starcie imprezy!
 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do
organizatorów.

