
ZWIASTUN  

63. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK „WITNICA 2014” 

TERMIN 9-16 SIERPNIA 2014 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NAJWIĘKSZEJ IMPREZIE 
TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK W 2014 ROKU! 

ORGANIZATOR: 

na zlecenie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK 
- ODDZIAŁ PTTK ZIEMI GORZOWSKIEJ 

ZIEMIA GORZOWSKA – to niezwykle ciekawy, różnorodny krajoznawczo 
region. Dolny odcinek Warty podzielił go na dwa sąsiadujące ze sobą światy: 

„Rzeczpospolitą Ptasią” Parku Narodowego „Ujścia Warty” i morenowe 
wzgórza porośnięte cienistymi lasami. Jeziora i widokowe wieże, architektura 

militarna, pałacowa i sakralna, parki kulturowe i niezwykłe muzea, cienie 
templariuszy, joannitów  i … ofiar pierwszego nazistowskiego obozu 

koncentracyjnego. To tylko kilka wybranych powodów, dla których warto tu 
uprawiać turystykę kolarską. Zapraszamy! 

MATERIAŁY I USŁUGI DLA UCZESTNIKÓW:  

 wstępy do obiektów muzealnych Park Narodowy „Ujście Warty”, Park Dinozaurów, 
koszt przewodników w twierdzy Kostrzyn, Parku Drogowskazów w Witnicy, Parku 
Dinozaurów w Nowinach Wielkich, Ogrodzie Dendrologicznym w Mościcach, 
Wiacie Edukacji Leśnej i Muzeum Chwały Oręża Żołnierza Polskiego w Witnicy  

 materiały krajoznawcze, mapa Mościce i okolice, kamizelka odblaskowa, koszulka 
i odznaka zlotowa, identyfikator uczestnika Zlotu i naklejka na rower, odcisk 
pieczęci zlotowej, 30 pkt. premii na KOT za udział w Zlocie, nagrody dla 
zwycięzców w konkursach, ubezpieczenie NNW na kwotę 10 000 zł na osobę, 
świadczenia sponsorskie,  

 wycieczka krajoznawcza do Berlina (100,- zł od osoby) i spływ Myślą (25,- zł od 
osoby) dla chętnych po wcześniejszym zgłoszeniu, 

 punkt naprawy rowerów w Leśnym Ustroniu (dodatkowo płatny). 

WPŁATY NA RZECZ ORGANIZATORÓW 63. ZLOTU TURYSTÓW KOLARZY 
„WITNICA 2014”: 

 honorowi członkowie PTTK z aktualną leg. Przodownika Turystyki Kolarskiej oraz 
dzieci do lat 7 – nie płacą wpisowego, 

 honorowi przodownicy turystyki kolarskiej oraz osoby niepełnosprawne 
(wymagane orzeczenie o niepełnosprawności) i młodzież do lat 18 z aktualną 
legitymacją PTTK – 40 zł, 

 przodownicy turystyki kolarskiej  z aktualną legitymacją PTTK – 45 zł, 

 członkowie PTTK z aktualną legitymacją PTTK – 50 zł, 

 pozostali uczestnicy – 70 zł, 

 rodziny - członkowie PTTK (rodzice + dzieci do lat 18) - 40 zł za osobę. 



NOCLEGI /lokalizacja i koszt noclegów za 7 nocy (9-16.08.2014): 

WITNICA 

 Zespół Szkół w Witnicy (12,- zł od osoby, noclegi w klasach na materacach) 84,- zł 

WITNICA LEŚNE USTRONIE 

 Hotel Ustronie 65 miejsc  (55,- zł za osobę, 1-2 os. pok.)  ........................... 385,- zł 

 Pawilon 10 miejsc  (35,- zł za osobę, 2-3 os. pok.)  ........................... 245,- zł 

 Domki Leśne Ustronie  (35,- zł za osobę, 4 os. pok.)  .............................. 245,- zł 

 Pole namiotowe Ustronie  (15,- zł za osobę)  ............................................... 105,- zł  

MOŚCICE PTTK 

 Baza namiotowa PTTK  (7,-zł od osoby, 30 miejsc)  ......................... 63,- zł 

 Pokoje socjalne (wieloosobowe)  (12,- zł od osoby, 20 miejsc)  ...................... 84,- zł 

UWAGA! Codziennie (10-15.08.2014) dla chętnych będzie organizowany za 
dodatkową opłatą (5,- zł od osoby) na rzecz budowy Ośrodka Edukacji i Promocji 
Ochrony Przyrody i Turystyki PTTK w Mościcach krajoznawczy wyjazd rowerowy 
z przewodnikiem (grupa 15 osobowa). Zapraszamy! 

SOSNY 

Domki (4-5 osobowe, 30,- zł za osobę)  ......................................................... 210,00 zł  

ZGŁOSZENIA  

Zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail: oddzial_pttk_gorzow@wp.pl  
lub w formie tradycyjnej: Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej, ul. Mieszka I 15/1  
66-400 Gorzów Wlkp. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

Nazwisko i imię Spływ Myślą 
Wycieczka do 

Berlina 
Rozmiar koszulki, 

płeć 

    

    

    

    

    

    

 

WPŁATY: 

Multibank 55 1140 2017 0000 4302 1092 5982 w wysokości uwzględniającej 
posiadane uprawnienia i podstawy do zniżki oraz wybrane miejsce i standard 
noclegu. Z dopiskiem „Centralny Zlot Turystów Kolarzy Witnica 2014”.  
Prosimy o dołączenie ksero lub skan dokonanej wpłaty do zgłoszenia.  
Na przykład: Przodownik TK PTTK nocujący w Mościcach w namiocie na Bazie 
Namiotowej PTTK; 45,-zł + 63,-zł = 108,- zł  

INFORMACJE DODATKOWE: 

 Osoby, które dokonają zgłoszenia i wpłaty na rzecz organizatorów zlotu otrzymają 
w przeciągu dwóch tygodni drogą pocztową mapę „Mościce  
i okolice” w skali 1:50 000.  

 Nie jest przewidziany nabór uczestników na zlot powyżej przyjętej ilości  
500 osób. To maksymalny rozsądny poziom zakwaterowania. 

 Liczy się bezwzględnie kolejność zgłoszeń! Nie przyjmujemy na zlot osób 
chcących kwaterować gdziekolwiek indziej niż noclegi zapewnione przez Oddział 
PTTK Ziemi Gorzowskiej.  

 Interpretacja zapisów zwiastuna należy jedynie do organizatorów. Osoby 
konfliktowe i marudzące prosimy o pozostanie w domu .  

 Pozdrawiam serdecznie i zapraszam, komandor 63. Zlotu Turystów Kolarzy PTTK 
w Witnicy - Zbyszek Rudziński. 

 


