XIX Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK
w Międzyzdrojach
17-19.04.2015 r.
1. Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy STILO, ul. Gryfa Pomorskiego 78, Międzyzdroje
2. Patronat honorowy:
 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, p. Olgierd
Geblewicz
 Zarząd Główny PTTK
 Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzdroje, p. Leszek Dorosz
3. Patronat medalny:
 Kurier Szczeciński
 lokalne media
4. Organizator: Klub Przewodników PTTK "Na Wyspach" w Międzyzdrojach
5. Współorganizatorzy:







Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Urząd Miasta i Gminy Międzyzdroje
Komisja Przewodnicka ZG PTTK
Zachodniopomorski Oddział PTTK w Szczecinie
Zachodniopomorski Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

6. Cele:
 poznanie walorów krajoznawczych wyspy Wolin
 integracja środowiska przewodnickiego
 popularyzacja międzyzdrojskiej oferty turystycznej
7. Kierownictwo zlotu:
 Komandor – Adam Jakubowski, tel. 502 361 914, e-mail: ma-jakub@o2.pl
 V-ce Komandor – Mirosław Nieśpelski, tel. 697 705 687, e-mail: miron@fornet.com.pl
 Sekretarz – Magdalena Jakubowska, tel. 502 361 915, e-mail: ma-jakub@o2.pl
8. Uczestnictwo w zlocie:
a) w Zlocie mogą uczestniczyć przewodnicy PTTK zgłoszeni przez koła i kluby oraz indywidualni przewodnicy;
b) uczestnicy winni posiadać dowód tożsamości, legitymację przewodnicką i odznakę przewodnicką tzw. (blachę).
Stroje przewodnickie mile widziane;
c) uczestników obowiązują ogólne zasady przyjęte na imprezach PTTK oraz przestrzeganie "Karty Turysty";
9. Zgłoszenie uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest przesłanie do 31.03.2015 r. Karty Zgłoszenia z załączoną kopią dowodu wpłaty na
adres:
Magdalena Jakubowska, 72-500 Międzyzdroje, ul. Krótka 2/3
lub pocztą elektroniczną na adres: ma-jakub@o2.pl
Wpłaty należy dokonać na konto:
Zachodniopomorski Oddział PTTK w Szczecinie ul. Dworcowa 6
Bank BGŻ nr konta 50 2030 0045 1170 0000 0526 9610 z dopiskiem „XIX Zlot”
Koszt uczestnictwa wynosi 245 złotych.

10. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:








wyżywienie od obiadu 17.04 do obiadu 19.04
biesiady przewodnickie w dniach 17 i 18 kwietnia
dwa noclegi
wstępy do zwiedzanych obiektów
obsługę przewodnicką
przewozy autokarem
materiały promocyjne

11. Informacje dodatkowe:
 istnieje możliwość dodatkowego noclegu 16/17 i 19/20 kwietnia w cenie 40 zł. za jeden nocleg od osoby. Płatne w dniu
przyjazdu w recepcji OW STILO;
 ubezpieczenie na ogólnych zasadach w PTTK (obowiązek opłaconej składki na 2015). Pozostali uczestnicy ubezpieczają
się we własnym zakresie;
 organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie Zlotu;
 prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów spotkania;
 w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zlocie po 31.03.2015 r. wpisowe nie podlega zwrotowi;
 uczestnicy spotkania, którzy nadeślą w terminie wymagane zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty, zostaną
powiadomieni o przyjęciu na zlot na podane przez nich adresy e-mail i tylko w takiej formie;
 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie imprezy, zarówno wobec uczestników jak
i osób trzecich.
12. Program
17.04.2015 r. – piątek
08.00 – 10.00
10.30 – 14.00
11.30 – 12.00
14.00 – 15.00
15.30 – 18.00
18.30 – 19.30
20.00 – …

rejestracja uczestników
spacer plażą i promenadą do klifu "Kawcza Góra"
oficjalne rozpoczęcie Zlotu w MDK w Międzyzdrojach
obiad
dalszy ciąg spaceru po Międzyzdrojach
kolacja
wieczór przewodnicki

18.04.2015 r. – sobota
08.00 – 09.00
09.00 – 17.30
18.00 – 19.00
19.30 – …

śniadanie
wycieczka autokarowo – piesza do Trzęsacza, Kamienia Pomorskiego i Wolina
obiadokolacja
wieczór z szantami

19.04.2015 r. – niedziela
08.00 – 09.00 śniadanie
09.30 – 13.30 wycieczka po terenach gminy Międzyzdroje (bunkier-muzeum broni V-3, grodzisko w Lubinie, jez. Turkusowe,
park miniatur)
14.00 – 15.00 obiad
15.00
czas pożegnań

