
                                       

                                        KLUB TURYSTYKI MOTOROWEJ PTTK 

                                                        MOBIL w ELBLĄGU 

 

                                               Z A P R A S Z A 
                                  Na  

 

                            XIX  ZLOT ZAKOŃCZENIA SEZONU MOTOROWEGO 

                                                       JANTAR   2015 roku    

 

ORGANIZATOR 

Klub Turystyki Motorowej PTTK „MOBIL” przy Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej 

 

KIEROWNICTWO ZLOTU 

Kol. Bernard MECHLIŃSKI – komandor 

Kol. Andrzej PIZIAK- wicekomandor 

Kol. Wiesława KURKIEWICZ - sekretariat i logistyka 

 

PRZY WSPARCIU WSPÓLORGANIZATORÓW 

Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu 

 

CEL ZLOTU  

*popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki rodzinnej 

*spotkanie przyjaciół motorowców 

 

TERMIN I MIEJSCE 

*zlot odbędzie się 13-15 listopada 2015 roku w Pensjonacie „Halinka” i Pensjonacie 

„Kameleon” w Jantarze 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA 

*członkowie PTTK z opłaconą składką – 195 zł. 

*pozostali uczestnicy i sympatycy          - 200 zł. 

*dzieci do lat 7                                        - 100 zł (przy zgłoszeniu dzieci proszę podać wiek) 

*dzieci do lat 3                                        - bezpłatnie z możliwością zakupu świadczeń 

*wpłatę na pokrycie kosztów imprezy non-profit należy dokonać  

na konto Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej nr 36 1240 2265 1111 0010 3570 7650 z 

dopiskiem JANTAR 2015 lub biurze Oddziału 

*w terminie do 16 października 2015 roku 

W przypadku rezygnacji z udziału w zlocie wpłata na pokrycie kosztów imprezy nie podlega 

zwrotowi 

 

ŚWIADCZENIA  

*zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym 

*wyżywienie na czas trwania zlotu 

*wycieczka autokarowa do m. Gniew 

*nagrody, puchary i dyplomy 

*znaczek zlotowy 

*ubezpieczenie członków PTTK; /pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie/  

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników 

zlotu w czasie trwania imprezy 

Uczestników obowiązuje przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz poleceń organizatora 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian (godzinowych) w programie imprezy 

Wpisowe nie ulega zwrotowi 

Impreza Ogólnopolska zarejestrowana w Harmonogramie Imprez KTM ZG PTTK NR 141/15 

 

 

 

Program zlotu 

piątek 13 listopada 2015 r.  

- godz. 16 00 Przyjmowanie odważnych nieprzesądnych uczestników 

- godz. 18 30 Uroczyste rozpoczęcie zlotu 

- godz. 19 00 obiadokolacja w Pensjonacie „Kameleon” w Jantarze 

- godz. 20 00 wieczorek przy orkiestrze  

sobota 14 listopada 2015 r. 

- godz. 8 00 śniadanie 

- godz. 9 00 do 16 00 Wycieczka autokarowa  

- godz. 16 00 do 19 00 ognisko - kiełbaski i udział w konkursach 

- godz. 20 00 obiadokolacja 

- godz. 20 30 spotkania towarzyskie 

niedziela 15 listopada 2015 r. 

- godz. 9 00 śniadanie 

- godz. 10 00 do 12 00 udział w konkursach – spacer nad morze 

- godz. 11 00 zakończenie zlotu 

- godz. 12 00 obiad 

 

                                                                                Zapraszamy na zlot 

                                                                                   organizatorzy 

 

 

 

                                                  

 

                                          


