XX OGÓLNOPOLSKI ZLOT NIZINNY PRZEWODNIKÓW PTTK
w Giżycku
15–17 kwietnia 2016 r.
1. Miejsce: Hotel Mazury, Aleja Wojska Polskiego 56, 11-500 Giżycko
2. Patronat medialny: Gazeta Giżycka
3. Organizator: Koło Przewodników Terenowych przy PTTK Oddział Wielkich Jezior

Mazurskich w Giżycku
4. Współorganizatorzy: Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa
Warmińsko- Mazurskiego, Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK, Komisja
Przewodnicka ZG PTTK, Burmistrz Miasta Giżycko, Wójt Gminy Giżycko, Starosta Powiatu
Giżyckiego, LOT Mazury, Partnerstwo „Dzikie Mazury”
5. Cele:
- poznanie walorów krajoznawczych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich,
- integracja środowiska przewodnickiego,
- popularyzacja regionu.
6. Kierownictwo Zlotu:
- Komandor – Witosław Wyrobek, tel. 505928292
- V-ce Komandor – Marcin Świdziński, tel. 601761880
- Sekretarz – Małgorzata Świdzińska, tel. 609501790, e-mail: biuro@azymut.mazury.pl
7. Uczestnictwo w Zlocie:
- w Zlocie mogą uczestniczyć przewodnicy PTTK,
- uczestnicy winni posiadać dowód tożsamości, legitymację przewodnicką i odznakę
przewodnicką (blachę). Mile widziane stroje przewodnickie,
- uczestników obowiązują ogólne zasady przyjęte na imprezach PTTK oraz przestrzeganie
„Karty Turysty”.
8. Zgłoszenie Uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest przesłanie do dnia 15 marca 2016 r. karty zgłoszeniowej
wraz z załączoną kopią dowodu wpłaty na adres:
Małgorzata Świdzińska, 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 29B/10
lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@azymut.mazury.pl
Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Wielkich Jezior Mazurskich PTTK, ul.Nadbrzeżna 11, 11-500 Giżycko;
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Nr konta: 11 2030 0045 1110 0000 0420 1850
Informacje w sprawie zapisów: tel. 609 501 790
Koszt uczestnictwa wynosi 290 złotych.
- osoby towarzyszące, nie będące przewodnikami i nie należące do PTTK: 350 zł,
- przewodnicy nie zrzeszeni w PTTK lub osoby zrzeszone w PTTK, ale nie będące przewodnikami: 320 zł.

9. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
- wyżywienie od obiadu 15 kwietnia 2016 r. do obiadu 17 kwietnia 2016 r.,
- biesiady przewodnickie w dniach 15 i 16 kwietnia 2016 r.,
- dwa noclegi,
- wstępy do zwiedzanych obiektów,
- obsługę przewodnicką,
- przewozy autokarowe,
- rejs statkiem,
- materiały promocyjne.

10. Informacje dodatkowe
- istnieje możliwość dodatkowego noclegu 14/15 kwietnia 2016 r. i 17/18 kwietnia 2016 r. w
cenie 85 zł za jeden nocleg od osoby, przy wykorzystaniu 2 miejsc w pokoju 2-osobowym,
płatne w dniu przyjazdu w recepcji hotelu Mazury
- ubezpieczenie na ogólnych zasadach w PTTK (obowiązek opłaconej składki za 2016 r.,
pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie)
- w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zlocie po 15 marca 2016 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
11. Program:
15 kwietnia 2016 r. - piątek
1) Rejestracja uczestników od godziny 8.00
2) 13.00 obiad
3) 14.00 spacer na Twierdzę Boyen
4) 14.30 uroczyste otwarcie Zlotu
5) 15.00 Giżycko znane i nieznane - wycieczka piesza i rejs statkiem
(Twierdza Boyen, zamek, most obrotowy, wieża ciśnień, spacer wzdłuż kanału, molo, rejs)
6) ok. godz. 20.00 kolacja integracyjna – muzyka szantowo-turystyczna
16 kwietnia 2016 r. - sobota
1) 7.30-9.00 śniadanie
2) 9.00-19.30 wycieczka autokarowa (w trakcie wycieczki posiłek turystyczny):
- Wydminy - tartak z I poł. XXw. łączący tradycję z nowoczesnym zarzadzaniem i produkcją,
- Wolisko - zagroda pokazowa żubrów w Puszczy Boreckiej,
- Diabla Góra - Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska,
- Spytkowo - Muzeum Indian, prelekcja J.M.Łapo,
- Cmentarz z I wojny światowej,
- Leśniewo - śluzy na Kanale Mazurskim,
- Mamerki - Kwatera Główna Niemieckich Wojsk Lądowych z okresu II wojny światowej
3) ok. godz. 20.00 obiadokolacja
4) impreza integracyjna
17 kwietnia 2016 r. - niedziela
1) 7.00-9.00 śniadanie
2) 8.00 Msza Św.
3) 9.00-13.00 wycieczka autokarowa:
- Owczarnia - Muzeum Mazurskie,
- Ryn - zamek
4) 13.00 zakończenie Zlotu
5) 13.30 obiad.

