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REGULAMIN ZLOTU  
 
I. CELE ZLOTU 

● promocja walorów krajoznawczo-turystycznych Ziemi Elbląskiej 

● integracja środowiska młodzieżowych liderów turystyki z całego kraju 
 

II. ORGANIZATORZY 
Bezpośrednim organizatorem Zlotu jest PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu a 
dokładniej działający w jego strukturach członkowie Kół i Klubów: Klubu Turystyki Pieszej 
PTTK “Delta”, Koła Przewodników i Pilotów Turystycznych im. Ryszarda Gierzyńskiego, 
Klubu Turystyki Kajakowej PTTK “Druzno” oraz Nadleśnictwo Elbląg.  

Kontakt do organizatora: 518-683-376 - Kamil Zimnicki 
 
III. PARTNERZY 
Agencja Reklamowa “Contact”, Stowarzyszenie Suchacz TAKA Wieś, Stowarzyszenie 
Przjaciół Ziemi Tolkmickiej “Lanzania” 
 
IV.  WSPARCIA UDZIELILI TAKŻE: 
Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej Urząd Miejski 
w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Biuro Regionalne 
w Elblągu, Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 
 
V. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zlot odbędzie się w dniach 20-23 sierpnia 2015 w Elblągu oraz na szlakach i 

miejscowościach na terenie Wysoczyzny Elbląskiej (zgodnie z programem).  

2. Baza Rajdu zlokalizowana jest w Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu (ul. 

Krótka 5). Rejestracja dla uczestników będzie czynna od godziny 12.00 do 15.00 w 

dniu 20.08.2015  

 

VI. UCZESTNICY 

Zlot kierowany jest do młodych osób należących do PTTK w wieku 16-30 lat, którzy aktywnie 

włączają się w działalność programową Towarzystwa i mają za sobą pierwsze inicjatywy i 

własne autorskie projekty. Zlot będzie także okazją do nieformalnych spotkań, rozmów, 

wymiany poglądów, pomiędzy osobami, dla których turystyka jest pasją i sposobem na życie.  

 

VII. ZASADY UDZIAŁU 

1. Zlot jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od uczestników 

odpowiedniego sprzętu, wyposażenia i doświadczenia turystycznego. 

2. Warunkiem przyjęcia na rajd jest nadesłanie w terminie zgłoszenia i opłacenie 

wpisowego. 

3. Koszty zakwaterowania i wyżywienia, pokrywają uczestnicy w opłacie wpisowej. Koszt 

dojazdu do Elbląga i powrót pokrywają Oddziały delegujące lub uczestnicy. 

4. Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (w ramach 

składki członkowskiej PTTK) 

5. Ilość osób uczestniczących w Zlocie jest ograniczona. O przyjęciu decyduje data 

przesłania/dostarczenia karty zgłoszenia i dokonania wpłaty lub przelewu do 

Oddziału PTTK O/Ziemi Elbląskiej 

6. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na druku zgłoszenia załączonym do 

regulaminu.   



7. Udział w rajdzie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych (imię i nazwisko, miejscowość) uczestników Zlotu. Zgoda obejmuje 

również wykorzystanie wizerunku, jego utrwalenie i powielanie wykonanych zdjęć, za 

pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną 

działalnością przez PTTK O/Ziemi Elbląskiej. 

8. Każdy uczestnik zobowiązuje się do:  

1) przestrzegania niniejszego regulaminu 

2) posiadania ważnej legitymacji PTTK 

3) przestrzegania poleceń kierownictwa Zlotu 

 

VIII. ZGŁOSZENIA I ODPŁATNOŚCI  

1) Zgłoszenia wraz z opłatą należy dokonać w terminie do 14.08.2015 r. osobiście w 

Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu przy ul. Krótkiej 5 tel./fax.: (55) 641-12-96 lub na 

konto Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu: 

 

BANK PEKAO S.A. II O/Elbląg 36 1240 2265 1111 0010 3570 7650 

z dopiskiem „I Północny Zlot Młodych PTTK" 

Wpisowe na rzecz samorealizacji Zlotu wynosi 150 zł od uczestnika.  

W przypadku rezygnacji z rajdu do 14.08.2015 zobowiązujemy się do zwrotu wpłaty na rzecz samorealizacji 

imprezy. Po tym terminie organizator nie daje gwarancji zwrotu wpłaconego wpisowego.  

 

XI. ŚWIADCZENIA  

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje/ma zapewnione: 

- wejścia do zwiedzanych obiektów (muzea,kościoły, zabytki, wieże widokowe, etc).  

- materiały krajoznawcze 

- odcisk okolicznościowej pieczęci  

- 1 nocleg oraz miejsce na rozbicie namiotu  

- wyżywienie (śniadanie, obiad,ogniska)  

- obsługę Przodownika Turystyki Pieszej na trasach pieszych i obsługę Przewodnika 

PTTK na terenie wszystkich zwiedzanych obiektów w trakcie Zlotu 

- pamiątkowy znaczek 

- potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne (m.in. OTP, Turystę Przyrodnika, 

Regionalną Odznakę Krajoznawczą Polski, Odznakę Miłośnika Ziemi Elbląskiej i 

inne).  

 

X. POSTANOWIENIA I INFORMACJE KOŃCOWE  

1) Impreza ma charakter niekomercyjny, realizowana jest siłami członków PTTK. 

2) Uczestnicy akceptują niniejszy regulamin poprzez moduł on-line. Wydrukowany, 

podpisany egzemplarz zabierają ze sobą do Elbląga i oddają przy rejestracji.  

3) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

4) Wysyłając kartę zgłoszeniową, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich 

danych do celów przedsięwzięcia, mając jednocześnie prawo do wglądu do nich i ich 

poprawiania. 

5) Program Zlotu może ulec zmianie z przyczyn technicznych. Organizator zastrzega 

sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych 

od organizatora. 



6) Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

7) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

uczestników Zlotu osobom trzeci.m 

8) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora Zlotu.  

 

Oświadczam iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Zlotu i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania:  

 

Imię i nazwisko (czytelnie) ……………………………………………………………………………… 

Miejscowość i data ……………………………..……. Podpis……………………………………………… 

 

 


