
REGULAMIN 
 

1. Organizatorzy 
Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski „88” 
przy współpracy:  
- PTTK Regionalnego Oddziału Szczecińskiego im. St. Kaczmarka 

- Zespołu Szkół nr 12 w Szczecinie (Załom) 
- Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie 

 

2. Kierownictwo Zlotu 
 Komandor   Jarosław Korenkiewicz – tel. kom. 697629161 
 Kwatermistrz  Anna Korenkiewicz 
 Wsparcie organizacyjne: Małgorzata Żak 
 Sekretariat:  Małgorzata  Lewandowska, Zenona Szurlej, 

   Teresa Wichrowska,  
 Prowadzenie tras rowerowych: 

 Sabina Byczyńska   Janusz Mielianiec 
 Dariusz Jankowski  Danuta Strzelecka  

Henryk Kopciuch   Zdzisław Strzelecki  
Jarosław Korenkiewicz   Józef Zmysłowski  

 Opracowanie graficzne:  Ewa Jankowska 
 
 

3. Termin i miejsce Zlotu 
Zlot odbędzie się w dniach od 5 do 7 lipca 2013 r. z bazą w Zespole Szkół nr 12 w 
Szczecinie (Załom) przy ul. Kablowej 14. 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
 

4. Cel Zlotu 
- uczczenie 49 lat działalności STKKol. „88”, 
- poznanie miasta Goleniów, 
- poznanie miasta Maszewo, 
- zapoznanie się z terenami równiny Goleniowskiej, 
- zwiedzanie zakładu w Goleniowskim Parku Przemysłowym, 
- zabawa i aktywny wypoczynek, 
- umacnianie więzów między turystami i nawiązywanie nowych znajomości. 

 

5. Wpisowe i noclegi 
60 zł od osoby - członkowie PTTK (na podstawie ważnej legitymacji) oraz 
młodzież poniżej 18 lat. 
65 zł od osoby - pozostali uczestnicy zlotu. 
Osoby bez noclegu płacą 10 zł mniej. 
 
Nocleg w salach szkolnych (materace i śpiwory we własnym zakresie). 
Wpisowe płatne w terminie do 15.06.2013 r. na konto PTTK ROS im. St. 
Kaczmarka 

BANK PEKAO S.A. I O/Szczecin  
03124038131111000043756810 

z dopiskiem: Zlot Rocznicowy „88” 
Wpisowe można wpłacać także na rajdach i zebraniach klubu STKKol.„88”. 
Wpłata dokonana po ww. terminie wzrasta o 10 zł od osoby. 
 
 

6. Zgłoszenia 
Kartę zgłoszenia i kopię dowodu wpłaty należy przesłać na adres:  

Anna Korenkiewicz      ul. Fieldorfa 7/7    71 – 075 Szczecin  
lub na e-mail: jarko@op.pl wraz ze skanem dowodu wpłaty wpisowego 

 
 

7. Świadczenia organizatorów w ramach wpisowego 
- prowadzenie grup przez przodowników turystyki kolarskiej,  
- zlotowa pamiątka, 
- odcisk okolicznościowej pieczęci,  
- kiełbasa na ognisko i pieczywo, 
- obiad w dniu 6.07.2013 r., 
- materiały turystyczne o regionie, 
- dwa noclegi w salach szkolnych na podłodze, 
- nagrody dla zwycięzców w konkursach, 
- inne niespodzianki. 

 
8. Obowiązki uczestników 

- ubezpieczenie się we własnym zakresie na czas trwania Zlotu (członkowie 
PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską objęci są ubezpieczeniem 
grupowym NNW),  

- posiadanie dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna), 

mailto:jarko@op.pl


- członkowie PTTK – posiadanie legitymacji PTTK z opłaconą składką za 2013 r., 
- posiadanie przez młodzież poniżej 18 lat – Karty Rowerowej, 
- przestrzeganie Karty Turysty i regulaminu Zlotu, 
- przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, 
- posiadanie sprawnego roweru (szczególnie oświetlenia) wyposażonego 

zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, 
- wyżywienie we własnym zakresie, 
- posiadanie materaca i śpiwora, 
- posiadanie dobrego humoru, 
- akceptacja niniejszego regulaminu i zarządzeń organizatora zlotu, 

 

9. Uwagi organizatorów 
- impreza odbędzie się w przewidzianym terminie, 
- wpłata wpisowego po terminie nie gwarantuje otrzymania wszystkich 

świadczeń, 
- organizator nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za zaistniałe wypadki 

i za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim podczas trwania 
imprezy,  

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby 
trzecie, 

- osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Zlocie wyłącznie pod opieką opiekuna 
prawnego, 

- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa Zlotu, 
- wpisowe nie ulega zwrotowi w przypadku nie stawienia się na zlot, 
- dokonanie wpłaty wpisowego na zlot jest potwierdzeniem, że osoba, która 

będzie uczestniczyła w zlocie zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go.  
 

 

Życzymy miłych wrażeń 
 

O r g a n i z a t o r z y  

 

Poinformuj znajomych o Zlocie 
 

 

PTTK Regionalny Oddział Szczeciński  
im. Stefana Kaczmarka w Szczecinie 

 
 

 

 

 

 


