
 

 

ODDZIAŁ WOJSKOWY PTTK  

W KOŁOBRZEGU 

 
 

 
 
 

                         
 

   

 

Motto zlotu: „Życie jest jak jazda na rowerze. 

Żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód”. 

(Albert Einstein) 

 

62. Ogólnopolski Szkoleniowy 

Zlot Przodowników Turystyki 

Kolarskiej PTTK 
 

 

 

 
 

 

Kołobrzeg 12.06. – 18.06.2022 r. 
 

 



 

I - KOMITET HONOROWY 

Prezes Zarządu Głównego PTTK    - Jerzy Kapłon 

Przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK - Marek Koba 

II - ORGANIZATORZY 

Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu; 

III - PARTNERZY I SPONSORZY 

   Urząd Marszałkowski w Szczecinie; 

   Starostwo Powiatowe Kołobrzeg; 

   Urząd Miasta Kołobrzeg; 

IV – PATRONAT MEDIALNY 

                                                      /w trakcie uzgadniania/ 

V – KOMITET ORGANIZACYJNY 

Komandor  zlotu    - Jerzy PRZEPIÓRA – tel. 725 713 611 

Z-ca Komandora  ds.  imprez i konkursów - Józef JAKUBASIK – tel.  720 848 989 

Z-ca Komandora ds. internetu i mediów - Jacek KORNATOWSKI – tel. 604 404 069 

Z-ca komandora ds. organizacyjnych - Jerzy BLACHOWSKI – tel. 505 081 718 

Sekretariat      - Jadwiga DACIÓW – tel. 508 856 785 

Weryfikacja: odznak kolarskich  - Marian KOTARSKI – tel. 600 384 987 

KOP    - Michał RACZYŃSKI – tel. 508 375 443 

Krajoznawcze OW PTTK Kołobrzeg  - Jerzy PRZEPIÓRA – tel. 725 713 611 

(wykaz odznak w załączniku do karty zgłoszenia) 

VI - CEL ZLOTU 

- popularyzacja turystyki rowerowej jako formy czynnego wypoczynku 

- doskonalenie wiedzy i umiejętności Przodowników Turystyki Kolarskiej 

- integracja środowiska turystów kolarzy i wzmacnianie więzi 

- promowanie atrakcyjnych turystycznie miejsc Pomorza Zachodniego 

- krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa 

- wymiana doświadczeń turystów i kadry PTTK z całej Polski 

VII - TERMIN I MIEJSCE ZLOTU 

Zlot odbędzie się w dniach od 12 do 18 czerwca 2022 roku; główna baza zlotowa w Klubie 

Wojskowym 8 brem (8 batalionu remontowego) w Kołobrzegu przy ul. ppor. E. Łopuskiego 46.  

VIII – ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA 

- warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest przesłanie w terminie do 30 kwietnia 2022 r. wypełnionego 

prawidłowo formularza zgłoszeniowego potwierdzonego przez macierzysty Oddział PTTK lub 

Klub PTTK wraz z dowodem wpłaty i załącznikiem do karty zgłoszenia. 

- Przodownikowi może towarzyszyć tylko jedna osoba nie posiadająca uprawnień, co należy 

zaznaczyć w zgłoszeniu. Zaleca się aby osoba towarzysząca wysłała zgłoszenie wraz 

z przodownikiem, pod którego opieką będzie. 

- Osoby nie będące członkami PTTK zobowiązane są ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych 

wypadków na czas Zlotu. Ubezpieczenia te będą sprawdzane w czasie przyjęcia na Zlot. 

Wpłatę należy dokonać na konto: 

Oddział Wojskowy PTTK  

ul. ppor. E. Łopuskiego 46, 78-100 Kołobrzeg 

Nr Konta Bank Pekao S.A.:16 1240 6508 1111 0011 1093 0247 

w tytule przelewu wpisując „Kolarze 2022” w terminie do 30.04.2022 r. 

 

 



 

UWAGA!  

1. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: jerzyk.56@interia.pl, lub pocztą tradycyjną:  

   Jerzy Przepióra, ul. Koniecpolskiego 13D/4, 78-100 Kołobrzeg;. 

2. Zgłoszenia można także przesyłać na listach zbiorowych z danymi jak w zgłoszeniu 

indywidualnym; 

3. Ilość miejsc ograniczona, uzależniona będzie od obostrzeń sanitarnych obowiązujących 

w miesiącach maj – czerwiec, a wynikających z rozwoju sytuacji pandemicznej w Polsce; 

4. Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne; 

5. Po przekroczeniu terminu zgłoszenia organizatorzy nie zapewniają całości świadczeń; 

6. Uiszczona kwota wpisowego w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi; 

7. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w sekretariacie zlotu, gdzie 

przedstawią wypełniony „Wywiad epidemiologiczny” i zostanie zmierzona im temperatura. 

W przypadku podwyższonej temperatury uczestnik nie zostanie przyjęty na zlot; 

8. Lista zakwalifikowanych uczestników Rajdu dostępna będzie na stronie internetowej Komisji 

Turystyki Kolarskiej ZG PTTK,  gdzie zamieszczane będą również bieżące informacje zlotowe. 

IX - WPISOWE 

1. Honorowy Członek PTTK – Przodownik Turystyki Kolarskiej- bezpłatnie 

2. Honorowy Przodownik TKol z ważną legitymacją PTTK - 30 zł 

3. PTKol oraz kandydaci na PTKol z ważną legitymacją PTTK - 50 zł 

4. Dzieci do lat 10       - 30 zł 

5. Pozostałe osoby towarzyszące      - 60 zł 

6. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością   - 30 zł 

    (orzeczenie do wglądu przy rejestracji) 

7. Opłata za kurs PTKol. płatna po przyjeździe na zlot  - 100 zł  

X. KURS PRZODOWNIKA TURYSTYKI KOLARSKIEJ 

W dniach 10 – 12 czerwca 2022 r. zostanie przeprowadzony kurs na uprawnienia Przodownika 

Turystyki Kolarskiej. Kurs odbędzie się na terenie Klubu Wojskowego w Kołobrzegu przy 

ul. ppor. E. Łopuskiego 46. Początek kursu 10 czerwca o godz. 9.00.  

Zakres szkolenia i tematyka zagadnień do egzaminu znajduje się na stronie Komisji Turystyki 

Kolarskiej ZG PTTK.  

Kandydat wysyła indywidualną kartę zgłoszenia potwierdzoną przez macierzysty Oddział PTTK wraz 

z formularzem zgłoszenia na Zlot. 

XI - ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW 

- okolicznościowy metalowy znaczek zlotowy 

- odcisk okolicznościowej pieczęci 

- mapkę okolicznych terenów 

- potwierdzenie punktów na KOT 

- 30 pkt za udział w zlocie minimum 3 dni 

- potwierdzenia i weryfikacja odznak kolarskich i krajoznawczych, 

- puchary i nagrody dla zwycięzców konkursów.  

XII - OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

- posiadanie dowodu tożsamości i ważnych legitymacji: PTTK i PTKol.(będzie sprawdzana) 

- posiadanie sprawnego roweru 

- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz zasad Karty Turysty 

- przestrzeganie Regulaminu Zlotu oraz postanowień kierownictwa Zlotu 

-   przestrzeganie ciszy nocnej w godz. 23
00

 do 6
00

 

mailto:jerzyk.56@interia.pl


 

 

XIII - PROGRAM ZLOTU 

Piątek  10.06.2022 r. 
od godz. 9.oo  – rozpoczęcie kursu na PTKol 

od godz. 18.oo – do godz. 21.oo – zabawa taneczna przy muzyce – fort „Kamienny Szaniec” 

Sobota  11.06.2022 r. 
od godz. 9.oo w Klubie Wojskowym – ciąg dalszy kursu na PTKol.  

od godz. 10.oo – cały dzień przyjmowanie uczestników zlotu 

od godz. 12.oo – do godz. 18.oo – czas wolny na zwiedzanie miasta i spacer nad morzem 

od godz. 18.oo – do godz. 21.oo – zabawa taneczna przy muzyce – fort „Kamienny Szaniec” 

Niedziela  12.06. 2022 r.   

godz. 10.oo – uroczyste rozpoczęcie zlotu w Kołobrzegu na stadionie lekkoatletycznym  

                       przy ul. Śliwińskiego  

od godz. 11.oo – ciąg dalszy przyjmowania uczestników zlotu  

godz. 11.oo – indywidualne wyjazdy na trasy 

od godz. 12.oo – do godz. 18.oo - indywidualne zwiedzanie miasta i okolic 

od godz. 18.oo – do godz. 21.oo – zabawa taneczna przy muzyce – fort „Kamienny Szaniec” 

Poniedziałek 13.06.2022 r. 

godz. 10.oo – indywidualne wyjazdy na trasy 

od godz. 16.oo – do godz. 18.oo - zwiedzanie miasta z przewodnikiem 

od godz. 18.oo – do godz. 21.oo – zabawa taneczna przy muzyce – fort „Kamienny Szaniec” 

godz. 19.30 – konkurs z przepisów ruchu drogowego dla rowerów (przedstawiciele kół, klubów) 

godz. 20.oo – odprawa i propozycja tras na dzień następny 

Wtorek 14.06.2022 r. 

godz. 10.oo – indywidualne wyjazdy na trasy 

od godz. 16.oo – do godz. 18.oo - zwiedzanie miasta z przewodnikiem 

od godz. 18.oo – do godz. 21.oo – zabawa taneczna przy muzyce – fort „Kamienny Szaniec” 

godz. 19.30 – konkurs krajoznawczy (przedstawiciele kół, klubów) 

godz. 20.oo – odprawa i propozycja tras na dzień następny 

Środa 15.06.2022 r. 

godz. 10.oo – indywidualne wyjazdy na trasy 

od godz. 16.oo – do godz. 18.oo - zwiedzanie miasta z przewodnikiem 

od godz. 18.oo – do godz. 21.oo – zabawa taneczna przy muzyce – fort „Kamienny Szaniec” 

godz.19.oo – zajęcia doskonalenia weryfikacyjnego dla prowadzących referaty 

  weryfikacyjne KOT – prowadzi Marian Kotarski 

godz. 19.30 – konkurs przyrodniczy (przedstawiciele kół, klubów) 

godz. 20.oo – odprawa i propozycja tras na dzień następny 

Czwartek 16.06.2022 r. 

godz. 10.oo – indywidualne wyjazdy na trasy 

godz. 15.oo – posiedzenie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK 

godz. 17.oo – narada prezesów Klubów Turystyki Kolarskiej PTTK 

od godz. 18.oo – do godz. 21.oo – zabawa taneczna przy muzyce – fort „Kamienny Szaniec” 

godz. 19.30 – konkurs z wiedzy historycznej o Kołobrzegu (przedstawiciele kół, klubów) 

godz. 20.oo – odprawa i propozycja tras na dzień następny 

Piątek 17.06.2022 r. 

godz. 10.oo – indywidualne wyjazdy na trasy 

od godz. 16.oo – do godz. 18.oo - zwiedzanie miasta z przewodnikiem 

godz. 19.oo – uroczyste zakończenie Zlotu   

Sobota 18.06.2022 r. 

godz. 10.oo – powrót „zlotowiczów” do miejsca zamieszkania.    

 

   UWAGA: codzienne odprawy prowadzone będą w bazie zlotu – Klubie Wojskowym 8 brem  

                      przy ul. ppor. E. Łopuskiego 46. 



 

XIV - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- młodzież do lat 18 może wziąć udział tylko pod opieką osoby dorosłej 

- organizatorzy Zlotu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Zlotu 

osobom trzecim i na odwrót 

- zaleca się uczestnikom zawarcie ubezpieczenia na czas dojazdu i powrotu 

- w razie nie przybycia na Zlot wpisowe nie podlega zwrotowi 

- członkowie PTTK posiadają ubezpieczenie NNW w ramach opłaconych składek 

członkowskich 

- osoby nie będące członkami PTTK zobowiązane są ubezpieczyć się we własnym zakresie 

 

Organizacja zlotu opiera się na zasadzie „non profit” przy wykorzystaniu, 

zaangażowaniu i działalności członków Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK 

w Kołobrzegu i nie ma charakteru komercyjnego. 

 

XV – KONKURSY ZLOTOWE 

1. Konkurs z przepisów ruchu drogowego dla rowerów (poniedziałek) - ustawa „Prawo o ruchu 

drogowym” (dla rowerzystów) - test; 

2. Konkurs krajoznawczy (wtorek) - test; 

3. Konkurs ekologiczny (środa) - test; 

4. Konkurs wiedzy historycznej o Kołobrzegu (czwartek) - test; 

Oprócz tego: 

5. Konkurs fotograficzny „Osobliwości przyrodnicze regionu” (od poniedziałku do czwartku) - 

na najciekawsze zdjęcia przyrody napotkanej przez turystów – kolarzy na trasach zlotowych; 

6. Gra Miejska (od poniedziałku do czwartku) - prawidłowe umiejscowienie obiektów na planie 

Kołobrzegu; 

7. Gra Powiatowa (od poniedziałku do czwartku) - prawidłowe umiejscowienie obiektów na mapie 

Powiatu Kołobrzeskiego; 

8. Konkurs ekologiczny „Mała nakrętka – duży problem” 

W zależności od ilości kilogramów plastykowych nakrętek od butelek przywiezionych na zlot przez 

oddział/koło/klub/drużynę przyznane będą puchary i nagrody 

9. Zbiórka zużytych baterii 

W zależności od ilości sztuk zużytych baterii przywiezionych na zlot przez 

oddział/koło/klub/drużynę przyznane będą puchary i nagrody 

 



 

XVI – TRASY ZLOTOWE I ZWIEDZANIE 

Jeżeli sytuacja pandemiczna pozwoli, planowane jest zwiedzanie miasta Kołobrzeg w grupie do ok. 30 

osób od poniedziałku do piątku (bez czwartku) z przewodnikiem (zbiórka chętnych przy Ratuszu) .  

Samodzielne zwiedzanie miasta – w sobotę i niedzielę po przybyciu na zlot. 

Proponowane trasy na Zlot: 

1. Na odznakę „Rowerem Dookoła Powiatu Kołobrzeskiego” trasa 2 – 3 dniowa 

(wykaz miejscowości i odległości pomiędzy nimi w km.) 

Kołobrzeg (7,3) Grzybowo (7,4) Dźwirzyno (8,2) Karcino (4,0) Sarbia (4,2) Kędrzyno (6,1) 

Świecie Kołobrzeskie (4,2) Jarkowo (3,5) Starnin (5,4) Rzesznikowo (2,4) Rymań (8,6) Dębica 

(9,0) Wartkowo (7,0) Ramlewo (4,0) Robuń (7,2) Gościno (8,9) Pobłocie Wlk. (6,7) Włościbórz 

(4,4) Piotrowice (4,0) Wrzosowo (3,5) Skoczów (7,5) Rusowo (9,0) Ustronie Morskie (2,5) 

Sianożęty (11,0) Kołobrzeg Łączna długość trasy wynosi 146,0 km. 

 

2. Podczele – Ekopark Wschodni – Kołobrzeg – ścieżka do molo – nowy most – ul. Solna – ul. 

Żurawia – ścieżka wzdłuż trasy szybkiego ruchu – Cmentarz wojenny – ul. Trzebiatowska – nowa 

ścieżka ul. Kamienna – ul. Bogusława X – ul. Mysliwska – ul. Sułkowskiego – Ekopark Wschodni 

– Podczele.  Ok. 25 km. 

 

3. Podczele – Ekopark Wschodni – ul. Fredry – ul. Myśliwska – ul. Koszalińska – al. Św. Jana  

Pawła II – ul. Zwycięstwa – ul. Solna – ul. Żurawia – ścieżka wzdłuż trasy szybkiego ruchu – 

ścieżka do Zieleniewa – nowa ścieżka na Bezpraw – Charzyno – Ząbrowo – Pustary – Świelubie – 

Bardy - Dygowo – Stojkowo – Kukinia – Malechowo – Sianożęty – Ekopark Wschodni – Podczele.  

Ok. 60 km. 

 

4. Podczele – Ekopark Wschodni – ul. Fredry – ul. Myśliwska – Janiska – Budzistowo – Stare 

Budzistowo – Obroty – Bogucino – Dębogard – Czernin – piaszczystą do drogi 163 – przejazd na 

druga stronę – Stojkowo – wjazd do lasu Podczele szlakiem dębów – dojazd do drogi DK 11 – 4 

     przejazd na druga stronę – Bagicz – Lotnisko – Podczele. Ok. 35 km. 

 

5. Kołobrzeg ul. Łopuskiego – Karczma Solna i źródełko solankowe przy rz. Parsęcie – Reduta 

„Morast” – Bindaż – Pomnik Zaślubin z morzem – trasą rowerową przez park S. Żeromskiego do 

Pomnika Sanitariuszki – Fort „Kamienny Szaniec” - Hotel „Marine” – OW „Bukowina” Podczele – 

płd skrajem poradzieckiego lotniska do budynku stacji kolejowej Bagicz – Dąb „Bolesław” – przy 

rozwidleniu dróg koło paśnika skręt w lewo do dębu „Warcisław” – przez las do m. Stramnica – 

Janiska – wjazd na wiadukt trasy szybkiego ruchu – Budzistowo (kościół św. Janów) - ul. 

Krzywoustego – przy Netto przejście przez pasy na ul. Bogusław X – ul. Kamienna – ścieżką 

rowerową do Cmentarza Wojennego - ul. Wiosenna – Korzystno – Stary Borek – Nowogardek – 

Dźwirzyno – ul. Arciszewskiego (lapidarium niemieckie) – Skansen Morski – ul. Bałtycka - ul. 

Łopuskiego (Klub Wojskowy). Ok. 74 km. 

6. Kołobrzeg ul. Łopuskiego – ul.. Zygmuntowska – ul. Solna – ul. Bałtycka – ul. Wylotowa – ścieżką 

rowerową do m. Grzybowo – ul. Wyzwolenia – Dźwirzyno – ul. Kołobrzeska – Rogowo – 

Mrzeżyno – Trzebusz – Nowielice – Trzebiatów – Nowielice – Gorzysław – Bieczyno – 

Świerszczewo – Karcino – Rogozina – cmentarz (lapidarium) – Głowaczewo – Nowy Borek – Stary 

Borek – ul. Szeroka – ul. Starynowska – Kołobrzeg – ul. Żurawia – ul. Jedności Narodowej – ul. 

Łopuskiego.   Ok. 63 km.  

 

7. Kołobrzeg ul. Łopuskiego – ul.. Zygmuntowska (Warzelnia Soli) – ul. Solna – ul. Bałtycka – ul. 

Wylotowa – ścieżką rowerową do m. Grzybowo – ul. Nadmorska – ul. Borkowską w kierunku 

Starego Borku – po przekroczeniu torów kolejowych skręcamy w prawo na Nowy Borek – 

Nowogardek – Głowaczewo – Karcino – Bieczyno – drogą asfaltową do m. Gorzysław – Trzebusz 

– Mrzeżyno – Rogowo – wzdłuż jeziora – po przekroczeniu mostu dojeżdżamy do m. Dźwirzyno – 

asfaltową ścieżką do Grzybowa – ul. Kołobrzeska – Kołobrzeg ul. Wylotowa – ul. Bałtycka – ul. 

Solna – ul. Zygmuntowska – ul. Łopuskiego. Ok. 62 km. 

 

8. Kołobrzeg ul. Łopuskiego – ul. Jedności Narodowej – ścieżką rowerową do ul. Trzebiatowskiej – ul. 

Kamienna – ul. Bogusława X – ul. Krzywoustego – Janiska – Budzistowo (kościół św. Janów 

z 1222 r.) – Stare Miasto – Obroty – Bogucino – Czernin – Bardy (cmentarzysko kurhanowe, 



 

wczesnośredniowieczne, z VIII-IX) – Świelubie – Pustary – Ząbrowo – Ołużna – Charzyno – 

Rościeński las – Bezpraw – Zieleniewo – Kołobrzeg.  Ok. 44 km. 

 

9. Kołobrzeg ul. Łopuskiego – ul.. Zygmuntowska – ul. Solna – ul. Bałtycka – ul. Wylotowa – ścieżką 

rowerową do m. Grzybowo – Obszar Chronionego Krajobrazu – Dźwirzyno – Karcino (cmentarz – 

lapidarium) – Sarbia – Drzonowo – drogą betonową do Nowogardka – Nowy Borek – Stary Borek 

– wzdłuż jeziora Borek – drogą gruntową do Grzybowa – ul. Szkolna – ul. Nadmorska - Kołobrzeg 

ul. Wylotowa – ul. Jedności Narodowej – ul. Łopuskiego. Ok. 45 km. 

 

10. Kołobrzeg – ul. Łopuskiego – ul. Artyleryjska – ul. 6 Dywizji Piechoty – ścieżką rowerową po 

prawej stronie – Cmentarz Wojenny – na wysokości cmentarza przechodzimy na drucą stronę ulicy 

- Zieleniewo – za Zieleniewem ponownie przechodzimy przez przejście dla pieszych na drugą 

stronę – Bezpraw – przechodzimy na drugą stronę drogi krajowej 102 – ścieżką z kostki brukowej, 

w lesie ścieżką asfaltową do Charzyna – Ząbrowo – Jarogniew – Jeziorki – Gościno – z powrotem 

tą samą trasą – Jarogniew – Jeziorki – Ząbrowo – Charzyno – Bezpraw – Zieleniewo – ul. 

6 Dywizji Piechoty – ul. Artyleryjska – ul. Łopuskiego.  Ok. 36 km. 

 

11. Kołobrzeg ul. Łopuskiego (Klub Wojskowy) – ul. Solna (ścieżka rowerowa) – most Portowy – ul. 

Mickiewicza – międzynarodowy szlak nadmorski (zielony) – przez park S. Żeromskego – Ekopark 

Wschodni – Podczele - poradzieckie lotnisko – Sianożęty – Ustronie Morskie – Pleśna – Paprotno - 

Gąski (latarnia morska) – Sarbinowo – Będzino – Wierzchominko – szlak czarny – Dobrzyca 

(ogrody tematyczne Hortulus) – Strzepowo – Strachomino – Łopienica – Łasin Koszaliński – 

Wieniotowo – Sianożęty – poradzieckie lotnisko – Ekopark Wschodni – ścieżką rowerową wzdłuż 

wybrzeża morskiego – most Portowy – ul. Śliwińskiego – ul. Łopuskiego (Klub Wojskowy).   

Ok. 74 km. 

 

12. Własne indywidualnie opracowania tras 
 



 

 

XVII - NOCLEGI 

Wykaz polecanych noclegów dla zlotowiczów:  

1. Kołobrzeg – nocleg i wyżywienie 

OW „Wiga”, ul. Fredry 13, ok. 30 miejsc 

tel. +48 94 352 23 06, e-mail: recepcja@wiga.kolobrzeg.wp.pl 

2. Kołobrzeg – Podczele – nocleg i wyżywienie 

OW „Bukowina”, ul. Wileńska 9 – ok. 100 miejsc  

Zenon Bukowiński – tel. 94 354 32 02 lub tel. kom. 606 308 964 

3. Kołobrzeg – Podczele – nocleg  

OW „Anker”, ul. Lwowska 3 – ok. 45 miejsc  

Grotnik Karol tel. 505 950 159 

Wyżywienie: 

Zenon Bukowiński – tel. 94 354 32 02 lub tel. kom. 606 308 964 

4. Kołobrzeg,– nocleg i wyżywienie 

Internat ZSO nr 1, ul. 1-go Maja 47 – ok. 50 miejsc 

Sylwia Kwiatkowska – tel. kom. 600 051 000 

5. Kołobrzeg,– nocleg i wyżywienie 

Internat ZSO nr 2, ul. ppor. E. Łopuskiego 37  – ok. 30 miejsc  

Sylwia Kwiatkowska – tel. kom. 600 051 000 

6. Kołobrzeg – nocleg i wyżywienie 

Pensjonat Ben, ul. ppor. E. Łopuskiego 43  – ok. 38 miejsc  

Sylwia Kwiatkowska – tel. kom. 600 051 000 

7. Kołobrzeg – noclegi 

Camping Baltic, ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego 1 

Recepcja tel. 606 411 954   tel/fax: 94 35 245 69 

Właściciel p. Janusz Lubiński – tel. 601 321 109 

8. Kołobrzeg – nocleg i wyżywienie 

Dom wczasowy „West” – ul. Wczasowa 16 - ok. 16 miejsc 

Sylwia Kwiatkowska – tel. kom. 600 051 000 

9. Grzybowo – nocleg i wyżywienie 

Pensjonat „Fanaberia”, ul. Nadmorska 76a – ok. 30 miejsc 

Sylwia Kwiatkowska – tel. kom. 600 051 000 

10. Kołobrzeg – nocleg i wyżywienie 

Aparthotel "Nad Parsętą" – ul. Szpitalna 7 - 80 miejsc (pokoje 2-osobowe) 

tel. +48 94 35 234 50, Fax: +48 94 35 426 50, hotel@nadparseta.pl 

11. Grzybowo – nocleg 

Domki letniskowe „Marina”, ul. Myśliwska 4 – ok. 28 miejsc 

Anita Koczara, tel. 501 368 012 

12. Grzybowo – nocleg 

Domki „Przy Myśliwskiej”, ul. Myśliwska 26 – ok. 30 miejsc 

Agata Koczara, tel. 502 592 597 
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62. Ogólnopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników  

Turystyki Kolarskiej PTTK w Kołobrzegu 

KARTA ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNEGO 

                                                                                                                        

Klub/sekcja…………………………………………………………………………………………………….…………... 

w………………….……………………………………………………….. Nr PTKol ……………………………………. 
 

 

 

 

1. Nazwisko i imię (drukowanymi) ……………………………………………………………………………….……… 
 
 
2. Adres zamieszkania .………………………………………………………………………………………….………. 
 

 
 

 

……………………………………………………………………………………………………. 
 
 

3. Telefon ICE  …..………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
4. Data urodzenia  ………………………………..…… Nr PESEL  ……………………………………………...... 
 
 
5. Nocuję w …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
6. Nr Legitymacji PTTK (aktualne składki)  …………..…………………………………………..……………………. 
 
 
7. Nazwisko i imię opiekuna oraz nr jego leg. PTKol. ……………………………………………………...…………… 
 
 
8. Wpisowe w wysokości …….………………………………. wpłacono pod adres 

 

Oddział Wojskowy PTTK, ul. ppor. E Łopuskiego 46, 78-100 Kołobrzeg 

Nr Konta Bank Pekao S.A.:16 1240 6508 1111 0011 1093 0247 

z dopiskiem „Kolarze 2022” /imię i nazwisko/. 
 
9. Oświadczam że regulamin Zlotu jest mi znany, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do 

przestrzegania jego treści oraz zaleceń kierownictwa imprezy. 
 
10.Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz teleadresowych 

na potrzeby 62. Ogólnopolskiego Szkoleniowego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej, co 
potwierdzam na wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. 

 
 
 

………………………………………….                                ………………………………………… 
     Akceptacja oddziału lub klubu PTTK                                       czytelny podpis uczestnika 
                 podpis i pieczątka 
 

                                                         (za osoby niepełnoletnie podpisuje rodzic lub opiekun) 

 

w razie potrzeby prosimy o skopiowanie odpowiedniej ilości zgłoszeń 

 



 

Załącznik do Karty zgłoszenia indywidualnego 

 

W celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości kołobrzeskich odznak 
krajoznawczych, proszę o dołączenie niniejszego zamówienia do  

KARTY ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNEGO  
 

Nazwisko ( drukowane) i imię  

Adres zamieszkania  

Data urodzenia  

Kołobrzeskie  odznaki 
krajoznawcze 

Przyjaciel Kołobrzegu 
pop. brąz. srebr. złota 

    

Turysta Ziemi Kołobrzeskiej 
pop. brąz. srebr. złota 

    

Rowerem Dookoła Powiatu 
Kołobrzeskiego 

1 nad. 2 nad. 3 nad. 4 nad. 

    

Twierdza Kołobrzeg 

1 
nad. 

2 
nad. 

3 
nad. 

4 
nad. 

5 
nad. 

     

Szlakiem Pałaców i Dworów 
Powiatu Kolobrzeskiego 

pop. brąz. srebr. złota 

    

Zachodniopomorska Droga 
Św. Jakuba 

brązowa srebrna złota 

   

Zachodniopomorska Droga 
Św. Jakuba (kolekcjonerska) 

brązowa srebrna złota 

   

Turysta Ziemi Trzebiatowskiej 
brązowa srebrna złota 

   

Odznaki ogólnopolskie 

Szlakiem Pomników Historii 
w Polsce 

brązowa srebrna złota 

   

Szlakiem Architektury 
Romańskiej w Polsce 

pop. brąz. srebr. złota 

    

 

Na zakończenie zlotu chciałbym zweryfikować zakreślone przeze mnie krzyżykiem 
kołobrzeskie odznaki turystyczne i zobowiązuję się je wykupić - koszt 1szt. odznaki 
krajoznawczej 14 zł, ogólnopolskiej 17 zł. 
Łączny koszt zamawianych przeze mnie odznak wynosi ………………..…… 
 

                                                                                             
 

 Podpis uczestnika ...................................... 



 

 

Karta zgłoszenia kandydata na kurs Przodowników Turystyki 

Kolarskiej 
 
Organizatorzy 62. Ogólnopolskiego Szkoleniowego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej 

w Kołobrzegu na zlecenie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK organizują kurs Przodowników 

Turystyki Kolarskiej.  

Kurs odbędzie się w dniach 10 – 12 czerwca 2022 r. w Kołobrzegu.  

Początek kursu w piątek 10 czerwca o godz. 9.oo. 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………….………………… 

 

Adres zamieszkania …………………………………………………………….……………………. 

 

Nr telefonu ………………………………………………………………………..………………….. 

 

Adres e-mail ……………………………………………………………………….………………… 

 

Pesel. …………………………………… 

 

Data wstąpienia do PTTK …………………………………………….….………………………….. 

 

Nr legitymacji PTTK …………………………………………………….………………………….. 

 

Nazwa Klubu/Koła ………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pełnione funkcje w PTTK …………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Posiadane uprawnienia w kadrach PTTK ………………………………….………………………… 

 

………………………………………………………………………….…………………………….. 

 

………………………………………………………………………….…………………………….. 

 

Posiadam KOT w stopniu /data uzyskania/ ……………………………….…………………………. 

 

Opłatę w wysokości 100 zł uiszczę po przyjeździe na zlot. 

 

 

 

………………………………….                                              ……………………………… 
     Data i podpis kandydata                                                  Pieczątka, data i podpis prezesa 

                                                                                               jednostki organizacyjnej PTTK  

 kierującej na Zlot 

 

 

 

 



 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 

informujemy: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu, ul. 

ppor. E. Łopuskiego 46, kod pocztowy 78-100 Kołobrzeg, adres e-mail: jerzyk.56@interia.pl,  

tel. kom. 505 081 718, reprezentowany przez Prezesa Oddziału. 

 W świetle obowiązujących przepisów Administrator nie jest zobowiązany wyznaczać Inspektora 

Ochrony Danych, w szczególności z uwagi na to, że charakter, zakres i cele działalności Oddziału 

Wojskowego PTTK w Kołobrzegu na małą skalę nie wymagają regularnego i systematycznego 

monitorowania osób, których dane dotyczą. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z 

udzieloną zgodą, a także na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO, w oparciu o niezbędność 

przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora lub przez stronę trzecią. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia rozliczenia  

62. Ogólnopolskiego Szkoleniowego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, 

ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w 

szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

Zapoznanie i wyrażenie zgody na powyższe potwierdzam czytelnym 

i własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszeń. 
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Wywiad epidemiologiczny 

Imię i nazwisko 
 

 

PESEL 
 

 

Jestem zaszczepiony/a szczepionką 
przeciw Covid 19 

TAK NIE 

Deklaracja 

Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną  

z wirusem SARSCoV-2, niniejszym oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni: 

przebywałem/-am w kraju/regionie ryzyka wskazanych przez WHO i GIS Tak Nie 

miałem/-am kontakt z osobami z obszarów zagrożonych   

miałem/-am kontakt z osobami z NCoViD19   

miałem/-am kontakt z osobami poddanymi kwarantannie   

miałem/-am gorączkę, kaszel, katar, zapalenie spojówek lub trudności w 
oddychaniu/duszności 

  

 

Jednocześnie pragniemy zapytać czy w dniu dzisiejszym przyjmowałeś/ -aś 
którykolwiek z leków: 

  

Zawierające Paracetamol 
(Apap, Panadol, Paracetamol, Vicks, Fervex, Gripex, Etopiryna, , Metafen, Nurofen, Teraflu, Febrisan, 

Acenol, Calpol, Codipar,Efferalgan, Omnipap, Panacit, Paramax, Pedicetamol, Sinebriv, Flu Control, 
Grypolek, Cerugrip, GripBlocker, Grypostop, Coldrex,KidofenAntidol, Dafalgan, Paramax, Talvosilen, 
Ultracod, Solpadeine, Cefalgin, Saridon, Excedrin, Apopatram, Doreta, Exbol, 
Padolten, Palgotal, Paratram, Poltram, Synrtam, Tramadol, Tramapar, Tabcin, Zaldiar) 

  

Zawierające Ibuprofen i pochodne 
(Ibuprom, Ibum, Metafen, Babyfen, Brufen, Ibalgin, Ibufen, Ibumax, Ibupar, Ibuprofen, Iburapid, Ifenin, 

Kidofen, MIG, Nurofen,Pediprofen, Flustad, Modafen, Acatar, Infex, Sudafed, Biprofenid, Febrofen, 
Ketonal, Ketoprofen, Ketores, Profenid, Refastin,Deksak, Ketesse, Skudeksa, Diklophenak, Diclac, 
Dicloduo, Dicuno, Majamil, Olfen, Voltaren, Artrotec ) 

  

Zawierające Kwas Acetylosalicylowy 
(Aspiryna, Alcaprim, Alcaseltzer, Aspirin, Encopirin, GripBlocer, Maxipirin, Polopiryna, Pyramidon, 

Coffepirine, Dampiryna,Kopiryna, Etopiryna, Ekscedrin, Upsarin, Antygrypin, Ascalcin) 

  

Inne: Pyralgin, Pyralgina, Realgin, Nefopam, Sativex   

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 §1 i §6 Kodeksu  

Karnego, oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym wniosku są prawdziwe oraz  

zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych. 
 

Data i podpis 

……………………………………………………….. 

Temperatura w dniu przyjazdu na zlot……………………………….. 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) 

 2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) 


