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REGULAMIN

REGULAMIN
I. ORGANIZATOR:

Oddział PTTK „Powiatu Żarskiego” w Żarach na zlecenie Komisji Turystyki Kolarskiej
ZG PTTK w Warszawie.
HONOROWY PATRONAT NAD IMPREZĄ PRZYJELI
Mirosław Drzewiecki – Minister Sportu i Turystyki
Lech Drożdżyński – Prezes Zarządu Głównego PTTK
Marcin Jabłoński - Marszałek Województwa Lubuskiego
Helena Hatka - Wojewoda Lubuski
Roman Pogorzelec – Burmistrz Żar
Marek Cieślak – Starosta Powiatu Żarskiego
Sławomir Kowal – Burmistrz Żagania
Waldemar Wieczorkowski – Przewodniczący KTK ZG PTTK
WSPÓŁORGANIZATORZY ZLOTU:
 Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze
 Urząd Miasta Żary
 Starostwo Powiatu Żarskiego
 Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK
 Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. J.B. Solfy w Żarach
 Komisja Turystyki Kolarskiej ZO PTTK w Żarach

II KOMITET ORGANIZACYJNY
 Komandor Zlotu – Jerzy Grzech
 Z-ca Komandora ds. organizacyjnych – Elżbieta Łobacz-Bącal
 Z-ca Komandora ds. programowych – Piotr Knap
 Sekretariat Zlotu – Ingrida Węgrzyn
 Z-ca burmistrza Żar – Franciszek Wołowicz
 Koordynator Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK – Michał Raczyński
 Weryfikacje Odznak KOT – Marian Kotarski

III. CEL ZLOTU:

- poznawanie przez uczestników zlotu piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości
- poznanie historii, folkloru, zabytków, walorów krajoznawczych Łużyc ze szczególnym
uwzględnieniem Żar jako Stolicy Polskich Łużyc.
- poznawanie niemieckiej części Łużyc i Doliny Szpreewy

- nawiązywanie kontaktów z turystami z Niemiec i Czech
- popularyzacja turystyki kolarskiej jako formy aktywnego wypoczynku,
- integracja turystów kolarzy , wymiana doświadczeń.
- rozwijanie sprawności fizycznej uczestników zlotu,
- pełna realizacja przewidzianego programu imprezy
- propagowanie i umacnianie zdrowych zasad współzawodnictwa w zakresie sportowym,
wiedzy krajoznawczej i przepisów ruchu drogowego,
- poprawienie kondycji uczestników z naciskiem na młodzież w dążeniu do zdrowego stylu
życia
- aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz uprawiania turystyki.
- edukacja młodzieży szkolnej i akademickiej
- popularyzacja zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej
IV. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:
Zlot odbędzie się w dniach: 8.08.2009 – 15.08.2009
Miasteczko Zlotowe

Ośrodek dla Dzieci z Wadami Mowy i Słuchu
68-200 Żary ul. Spokojna 2
Na terenie ośrodka zlokalizowane będą : Biuro zlotu - w czasie jego trwania, stołówka,
miejsca noclegowe, pole namiotowe, scena-estrada, miejsce na ognisko, boisko do siatkówki,
punkt naprawy rowerów (płatny).
V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zlocie mogą uczestniczyć turyści kolarze z Polski i z zagranicy reprezentujący organizacje turystyczne,
młodzieżowe, sportowe, szkoły i instytucje, osoby indywidualne. Młodzież do lat 18 bierze udział w zlocie pod
opieką osób dorosłych i musi posiadać kartę rowerową.

VI. SPECYFIKA TRAS ZLOTOWYCH
Na każdy dzień będą zaproponowane minimum 2 warianty tras. W ciekawszych miejscach, w wyznaczonych
godzinach, będą czekali przewodnicy którzy po nich oprowadzą. Trasy będą prowadziły drogami asfaltowymi,
leśnymi i polnymi przez teren powiatu żarskiego, żagańskiego, zielonogórskiego, krośnieńskiego oraz przez
przygraniczne tereny Niemiec . Szczegółowy opis tras uczestnicy otrzymają w pierwszym dniu zlot
VII. TERMIN ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia grupowe i indywidualne na załączonych wzorach wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego i opłat za
dodatkowe zamówione świadczenia w terminie do dnia 15.06.2009 r.
należy przesłać na adres:
Oddział PTTK „Powiatu Żarskiego”
68-200 Żary
Pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11
tel/fax (068) 374-24-60

tel. (068) 479-14-04,

e-mail: poczta@zary.pttk.pl

Wpłaty należy dokonać na konto:
PKO BP o/Żary

91 10205460 0000 56020049 8907
z dopiskiem: 58 CZTK PTTK

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:
 ubezpieczenie NW na czas uczestnictwa w Zlocie (ubezpieczenie nie obejmuje zaginięcia lub utraty sprzętu
biwakowego, roweru, dokumentów osobistych, utraconych pieniędzy),
 znaczek zlotowy,
 materiały krajoznawcze,
 opiekę medyczną,
 dla zainteresowanych zniżka na przejazd PKP,
 opis tras zlotowych,
 słowniczek krajoznawczy,
 identyfikator uczestnika Zlotu i nalepka na rower,
 odcisk pieczęci zlotowej,
 pamiątkowy dyplom uczestnika,
 30 pkt. na KOT premii za udział w Zlocie przez minimum 3 dni
 możliwość zdobywania odznak regionalnych,
 świadczenia odpłatne wg zamówienia.

IX. WPISOWE WYNOSI:
 honorowi członkowie PTTK – nie płacą wpisowego
 honorowi przodownicy turystyki kolarskiej oraz osoby niepełnosprawne (wymagane orzeczenie o
niepełnosprawności) i młodzież do lat 18 – 40 zł
 przodownicy turystyki kolarskiej z aktualną legitymacją PTTK – 45 zł
 członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2009 r. – 50 zł
 pozostali uczestnicy – 55 zł
Wpisowe dokonane po terminie 15.06.2009 r. wzrasta o dodatkowe 20 zł
OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
NOCLEGI:
A – Miejsce w ośrodku (pokoje wieloosobowe) z pościelą – 25 zł/doba (ilość miejsc 200)
B – Miejsce w salach szkolnych z własnym materacem i śpiworem z dostępem do węzła
sanitarnego– 12 zł/doba
C – Miejsce na polu namiotowym we własnym namiocie z dostępem do węzła sanitarnego
(od osoby) – 8 zł/doba
D – Noclegi

w obiektach o podwyższonym standardzie.

http://www.zary.pl/index.php?id=55&lng=pl

Informacje na stronie internetowej:

O zakwaterowaniu w danej kategorii noclegów (A, B, C) decyduje kolejność zgłoszeń.
Noclegi kategorii D we własnym zakresie.

WYŻYWIENIE:
Śniadanie

– 8 zł

Obiadokolacja – 16 zł

OPŁATY DODATKOWE:
1. Wycieczka autokarowa do Berlina dnia 10.08.2009.r – cena 130zł. Atrakcje: Alexanderplatz, ratusz, wieża
telewizyjna, katedra, Wyspa Muzeów, ulica Unter den Linden, uniwersytet, biblioteka, plac Akademii,
Brama Brandenburska. Reichstag, Urząd Kanclerski, Nowy dworzec kolejowy, Kolumna Zwycięstwa,
Kościół Pamięci, ulica Kudamm, opera, pałac Charlottenburg, Plac Poczdamski.
2. Wycieczka autokarowa do Spreewaldu dnia 12.08.2009.r. – cena 110zł (płatne dodatkowo na miejscu: łodzie
6€, skansen 2€). Atrakcje: Lubien renesansowy zamek, centrum turystyczne na wyspie Zamkowej,
Lubbenau przejażdżka łodziami po malowniczej sieci kanałów Sprewy ze zwiedzaniem skansenu Serbów
Łużyckich w Lehde. Cottbus zespół pałacowo-parkowy księcia H.von Puckler-Muskau (lista UNESCO).
3. Przejazd oraz przewóz rowerów do Łęknicy dnia 14.08.2009.r. na wycieczkę rowerową po terenie Niemiec –
cena 30zł (płatne dodatkowo na miejscu :wstęp do Parku Głazów – 3€)
4. Odpłatna pomoc techniczna w Miasteczku Zlotowym (wg cennika)
Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty wpisowego oraz opłat za zamówione dodatkowe świadczenia, organizator
prześle potwierdzenie przyjęcia na zlot.
UWAGA!
O miejscu na daną wycieczkę decyduje kolejność wpłat.
W przypadku nie zgłoszenia się na imprezę wpisowe zwracane nie będzie.
X. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
 posiadanie dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej uprawniającej do ulg wpisowego, legitymacji PTTK
z opłaconymi składkami za 2009 rok,
 posiadanie dowodu wpłaty wpisowego i zamówionych świadczeń,
 grupa zorganizowana powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy,
 posiadanie roweru, wyposażonego zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym,
 poszanowanie mienia organizatorów i współuczestników Zlotu,
 przestrzeganie regulaminu Zlotu, postanowień Karty Turysty i Prawa o Ruchu Drogowym,
 przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony przyrody
 przestrzeganie zarządzeń Komandora Zlotu i służb porządkowych przestrzeganie ciszy nocnej w czasie
obowiązującym na terenie Miasteczka Zlotowego zgodnie z programem.


XI. BIURO ZLOTU:
Oddział PTTK „Powiatu Żarskiego”
68-200 Żary
Pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11
tel/fax (068) 374-24-60 tel. (068) 479-14-04,
Czynne : 8,00 - 15,00

Adres biura w czasie trwania zlotu :

PTTK
Ośrodek dla Dzieci z Wadami Mowy i Słuchu
68-208 Żary ul. Spokojna 2
tel. 068/374 24 60

Czynne w dniach:
07.08.2009.

16.00 – 20.00

08 - 15.08.2009.

08.00 – 20.00

16.08.2009.

08.00 – 12.00

www: http://www.zary.pttk.pl
e-mail: poczta@zary.pttk.pl

XII. RAMOW XII. RAMOWY PROGRAM ZLOTU:
7.08.09 – piątek
16.00 – 21.00 – czynne biuro zlotu, przyjmowanie i kwaterowanie uczestników zlotu
18.00 – 19.00 – obiadokolacja
20.00

ognisko

8.08.09 – sobota
08.00 – 20.00 – przyjmowanie uczestników zlotu (godziny czynnego biura zlotu)
07.30 – 09.00 – śniadanie
Od 10,00
- zwiedzanie miasta z przewodnikiem
Od 11,00
- zwiedzanie miasta z przewodnikiem
Od 12.00
- zwiedzanie miasta z przewodnikiem
14.00 – 16,00 - obiad
16.00

– parada rowerowa uczestników zlotu ulicami Żar, oficjalne otwarcie zlotu w centrum miasta,
program artystyczny,

20.00

– odprawa na następny dzień

20.30

– ognisko, program wieczorny,

09.08.09 – niedziela
08.00 – 20.00 – godziny czynnego biura zlotu
07.30 – 09.00 – śniadanie, wyjazd na trasy nr. 1
08.30 – 09.30 – msza św. w intencji uczestników Zlotu. W kościele pw. Serca Pana Jezusa – Pl. Kard. S.
Wyszyńskiego
17.00 – 19.00 – obiadokolacja
19.00

– odprawa na następny dzień

19.00 – 20,00 – konkurs z przepisów o ruchu drogowym
Od 20.00

– program wieczorny

10.08.09 – poniedziałek
08.00 – 20.00 – godziny czynnego biura zlotu
07.30 – 09.00 – śniadanie, wyjazd na trasy nr. 2
08.00 – 19.00 – wycieczka autokarowa
17.00 – 19.00 – obiadokolacja
19.00

– odprawa na następny dzień

19.30

– program wieczorny

11.08.09 – wtorek
08.00 – 20.00 – godziny czynnego biura zlotu
07.30 – 09.00 – śniadanie, wyjazd na trasy nr 3 na trasach, Kolarski Tor Przeszkód
17.00 – 19.00 – obiadokolacja
19.00

– odprawa na następny dzień

19.30

– program wieczorny

12.08.09 – środa
08.00 – 20.00 – godziny czynnego biura zlotu
07.30 – 09.00 – śniadanie, wyjazd na trasy nr 4
08,00 – 19,00 – wycieczka autokarowa
17.00 – 19.00 – obiadokolacja
19.00

– odprawa na następny dzień

19.30

– program wieczorny

13.08.09 – czwartek
08.00 – 20.00 – godziny czynnego biura zlotu
07.30 – 09.00 – śniadanie, wyjazd na trasy nr 5
17.00 – 19.00 – obiadokolacja
19.00

– odprawa na następny dzień

19.00 – 20.00 – konkurs krajoznawczy
20.00

– program wieczorny, zabawa taneczna

14.08.09 – piątek
08.00 – 20.00 – godziny czynnego biura zlotu
07.30 – 09.00 – śniadanie, wyjazd na trasy nr.6 a , b
09.00

autobusy i samochody do Łęknicy wariant c trasy nr 6

17.00 – 19.00 – obiadokolacja
19.00

– odprawa na następny dzień

19.30

– impreza pożegnalna dla wszystkich „Z piosenką jest nam wesoło” Łaziki

15.08.09 – sobota
08.00 – 19.00 – godziny czynnego biura zlotu
07.30 – 09.00 – śniadanie
08.30 – 09,30 – msza św. Dla uczestników zlotu
10.00

- oficjalne zakończenie zlotu,

Od 12.00

- dla chętnych zwiedzanie miasta z przewodnikiem

17.00 – 19.00 – obiadokolacja
19.00

- ognisko

16.08.09 – niedziela
08.00 – 12.00 – czynne biuro zlotu
08.00 – 09.00 – śniadanie
Do 12.00

opuszczanie miasteczka zlotowego

Organizatorzy

