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REGULAMIN 
VIII ZLOTU AKTYWU TURYSTYKI KOLARSKIEJ 

WOJ. POMORSKIEGO I KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
 
 
 

Włocławek, 14 – 16 maja 2010 roku 
 

 

 

 

 

 

 

 

Włocławski Krajoznawczy Klub Rowerowy PTTK 

„CYKLISTA”   



I. KOMITET HONOROWY 
 

Marszałek Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego   - Piotr Całbecki 
Prezydent Włocławka      - Andrzej Pałucki 
Burmistrz Ciechocinka      - Leszek Dzierżewicz 
Burmistrz Nieszawy       - Andrzej Nawrocki 
Wójt Gminy Bobrowniki      - Tadeusz Tomasz Grzegorzewski 
Przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK  - Waldemar Wieczorkowski 
Prezes O/Kujawskiego PTTK we Włocławku   - Lech Wojciech Krajewski 
 

II. ORGANIZATORZY 
 

- Oddział Kujawski PTTK we Włocławku 
- Włocławski Krajoznawczy Klub Rowerowy „CYKLISTA” 
 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY 
 

- Urząd Miasta Włocławek 
- Urząd Miasta w Ciechocinku 
- Urząd Miasta w Nieszawie 
- Urząd Gminy w Bobrownikach 
- Włocławska Informacja Turystyczna 
 

IV. KOMITET ORGANIZACYJNY 
 

Komandor Zlotu    - Zbigniew Suszyński 
Z-ca Komandora ds. programowych  - Anna Sikorska 
Z-ca Komandora ds. tras zlotowych  - Paweł Grabczewski 
Kwatermistrz     - Jerzy Chudzyński 
Sekretariat     - Magdalena Pinter 
Kierownicy tras zlotowych:     
                                  40 km  - Dariusz Kletkiewicz 
         90 km  - Zygmunt Chochoł 
 

V. CEL ZLOTU 
 

- popularyzacja turystyki rowerowej 
- czynny wypoczynek na świeżym powietrzu 
- promowanie pięknych turystycznie miejsc regionu Kujaw  

i okolic Włocławka 
- integracja środowiska aktywu turystyki kolarskiej 
- zdobywanie odznaki krajoznawczej „Znam Włocławek i okolice” 
 

 
VI. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU 
 

Zlot odbędzie się w dniach 14 – 16 maja 2010 roku w Zespole Placówek Nr 1 we Włocławku, 
ul. Mechaników 1. 
 



VII. WPISOWE I ZGŁOSZENIA 
 

Zgłoszenia należy kierować do: Oddział Kujawski PTTK, 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 1a  
na kartach zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego (ksero) na konto bankowe  
BOŚ S.A. O/Włocławek 15 1540 1069 2001 8726 6624 0001 w terminie do 19 kwietnia 2010. 
Zgłoszenie wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego można również przesłać pocztą  
e-mail’ową na adres poczta@wloclawek.pttk.pl w temacie wpisując „VIIIZATK2010”. Wpisowe 
uiszczone po w/w terminie wzrasta o 10.00 zł. 
UWAGA!  

1. Zgłoszenia po terminie wymagają wcześniejszego kontaktu drogą elektroniczną na 

adres poczta@wloclawek.pttk.pl lub telefonicznie nr 54 232 33 54 celem uzgodnienia 
ewentualnych warunków uczestnictwa. 

2.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w Zespole Placówek nr 1  

o przydzieleniu noclegów  decyduje kolejność zgłoszeń. Pozostałe osoby mają 

zapewniony nocleg w warunkach turystycznych (sala gimnastyczna z własnym 

śpiworem). 

3.  Lista zakwalifikowanych uczestników Zlotu dostępna będzie na stronie internetowej 

www.cyklista.Q4.PL/zlot gdzie zamieszczane będą bieżące informacje zlotowe. 

 
Wpisowe dla: 
- młodzież szkolna i studenci             - 75,00 PLN  
- członkowie PTTK (ważna legitymacja do wglądu)  - 80,00 PLN   
- pozostali uczestnicy              - 85,00 PLN  
 

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW 
 

-      2 noclegi w bursie szkolnej z pościelą lub w warunkach 
        turystycznych (decyduje kolejność zgłoszeń). 
- koszulka zlotowa 
- okolicznościowy znaczek zlotowy 
- indywidualny identyfikator uczestnika 
- ubezpieczenie na czas trwania zlotu uczestników nie będących członkami PTTK (zgłoszeni 

w terminie) 
- posiłki turystyczne w trasach zlotowych 
- obiadokolacja w dniu 15 maja 2010 r. 
- wycieczka autokarowa „Szlakiem zabytków Włocławka” 
- nagrody za czołowe miejsca w konkursach 
- odcisk okolicznościowej pieczęci 
- potwierdzenie punktów na KOT 
 
 

IX. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
 

- posiadanie dowodu tożsamości i legitymacji PTTK 
- posiadanie sprawnego roweru 
- przestrzeganie zasad bhp, p.poż, oraz zasad Karty Turysty 
- przestrzeganie Regulaminu Zlotu i regulaminu Zespołu Placówek  

Nr  1 oraz postanowień kierownictwa Zlotu 
- przestrzeganie ciszy nocnej w godz. 23.00 do 6.00 
- posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy 



X. PROGRAM ZLOTU 
 
Piątek  14. 05. 2010 r. 

od godz. 16:00    przyjmowanie uczestników 
              ok. godz. 18:00                wycieczka autokarowa z przewodnikiem          
                                                        „Szlakiem zabytków  Włocławka” 
              ok.  godz. 21:00              uroczyste otwarcie Zlotu oraz 
    wieczorek towarzyski 
 
Sobota  15. 05. 2010 r. 

ok. godz. 7:00  śniadanie we własnym zakresie 
       godz. 8:30  wyjazd na trasę ok. 90 km 
       godz. 9:30  wyjazd na trasę ok. 40 km 
     godz. 17:30 – 18:30   obiadokolacja 
     godz. 18:30 – 20:30    konkursy z nagrodami 
                    godz. 20:30   Zabawa taneczna ☺ 
 
Niedziela 16 .05. 2010 r.   

ok. godz. 8:00                  śniadanie we własnym zakresie 
     godz. 10:30  uroczyste zakończenie Zlotu, 
                                                         wręczenie nagród i dyplomów. 
 

XI. 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 ubezpieczyć na czas dojazdu i na powrót 
- w razie nie przybycia na Zlot wpisowe nie podlega zwrotowi 
- członkowie PTTK posiadają NNW w ramach opłaconych składek członkowskich 
- Regulamin Zlotu wraz z kartą zgłoszenia dostępny również na stronie internetowej 

www.cyklista.Q4.PL/zlot  
 

Interpretacja niniejszego  Regulaminu należy do Kierownictwa Zlotu. 
 



 

KARTA ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNEGO 
VIII Zlotu Aktywu Turystyki Kolarskiej 

Województw Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego  
Włocławek, 14 – 16 maja 2010 r.     

 

Nazwisko (drukowanymi)  

Imię  

PESEL            

Data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania 
(z kodem pocztowym) 

 

Rodzaj i numer dokumentu 
tożsamości  

 

Numer legitymacji PTTK  

Telefon kontaktowy, e-mail  

Wielkość koszulki zlotowej S   M   L   XL   XXL    XXXL 

Wpisowe 
- młodzież szkolna i studenci 
- członkowie PTTK 
- pozostali uczestnicy 

 
75,00 PLN 
80,00 PLN 
85,00 PLN 

Tu wpisać  kwotę: 

 
1) Oświadczam, że kwotę powyższą wpłaciłem (-am) na konto  

Oddział Kujawski PTTK, 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 1a 
konto bankowe BOŚ  S.A. O/ Włocławek 

15 1540 1069 2001 8726 6624 0001 

z dopiskiem „VIIIZATK2010” 
 

                             dnia ...................................................................... 
 
2) Oświadczam, że jest mi znana treść Regulaminu Zlotu i zobowiązuję się  do jego przestrzegania. 
3) Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Oddział 

Kujawski PTTK we Włocławku dla potrzeb organizacji Zlotu. Będę miał (-a) prawo przejrzeć i zweryfikować 
swoje dane osobowe. 

4) Deklaruję udział w wycieczce „Szlakiem zabytków Włocławka”     TAK     NIE 
5) Wybieram trasę rajdu (zaznaczyć dystans)         40 km            90 km 

 
 
 
..............................................................                                                                                ....................................................................................                

miejscowość, data                                                                       podpis uczestnika Zlotu  

 


