
REGULAMIN 
1. Organizatorzy 

Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski „88” 
przy współpracy:  
- Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK im. St. Kaczmarka 
- Zespołu Szkół w Gardnie 
- Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
- Oddziału Zakładowego PTTK Zespołu Elektrowni Dolna Odra 
 

2. Kierownictwo Zlotu 
 Komandor  – Jarosław Korenkiewicz – tel. kom. 697629161 
 Kwatermistrz – Anna Korenkiewicz 
 Sekretariat – Małgorzata Lewandowska 

 – Barbara Tomasiewicz 
 Opracowanie tras  – Dariusz Jankowski 
 Prowadzenie tras rowerowych 

Jerzy Winsze   Józef Zmysłowski 
Sabina Byczyńska   Henryk Kopciuch 
Janusz Mielianiec   Jarosław Korenkiewicz 
Dariusz Jankowski   

 Opracowanie graficzne – Ewa Jankowska 
 

3. Termin i miejsce Zlotu 
Zlot odbędzie się w dniach 25 VI – 27 VI 2010 r. z bazą w Zespole 
Szkół w Gardnie przy ul. Niepodległości 1. 

 (na wschód od Gryfina ok. 9 km w kierunku na Stare Czarnowo) 
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
 

4. Cel Zlotu 
- uczczenie 46 lat działalności STKKol. „88”, 
- poznanie Powiatu Gryfińskiego, 
- poznanie miasta Gryfino, 
- zwiedzanie „Elektrowni Dolna Odra”, 
- poznanie Parku Krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry”, 
- poznanie niemieckiego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, 
- zabawa i czynny wypoczynek, 
- zacieśnienie więzów braci turystycznej. 

 

5. Wpisowe i noclegi 
 
Wpisowe wynosi: - 60 zł od osoby.  
Nocleg w salach szkolnych na własnych materacach i śpiworach. 

   Wpisowe płatne w terminie do 23.05.2010 r. na konto Regionalnego 
Oddziału Szczecińskiego PTTK: 

BANK PEKAO S.A. I O/Szczecin  
03124038131111000043756810 

z dopiskiem „Zlot Rocznicowy „88” 
Wpisowe można wpłacać także na rajdach i zebraniach klubu „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,  
- zlotowy znaczek,  
- odcisk okolicznościowej pieczęci,  
- posiłek w dniu 26.06.2010 r., 
- materiały turystyczne o regionie, 
- wejście do Muzeum Tytoniu w Vierraden, 
- zwiedzanie „Elektrowni Dolna Odra”, 
- dwa noclegi w salach szkolnych na podłodze, 
- inne niespodzianki. 
 

8. Obowiązki uczestników 
- ubezpieczenie się we własnym zakresie na czas trwania Zlotu, 
- wyżywienie we własnym zakresie, 
- przestrzeganie Karty Turysty i regulaminu Zlotu, 
- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, 
- posiadanie sprawnego roweru (szczególnie oświetlenia), 
- posiadanie materaca i śpiwora, 
- posiadanie dobrego humoru, 
- akceptacja niniejszego regulaminu i zarządzeń organizatora zlotu, 
- posiadanie dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 



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

wszystkich świadczeń, 
- uczestnik ponosi prawną odpowiedzialność za szkody wynikłe z 

jego winy, 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone 

przez osoby trzecie, 
- osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Zlocie wyłącznie pod 

opieką osób dorosłych, 
- 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. St. Kaczmarka 

w Szczecinie 

 

XIV 

OGÓLNOPOLSKI KOLARSKI ZLOT 

ROCZNICOWY 
 

 

 

 
 

 

 
Gardno 25 – 27 czerwca 2010 r.  


