VIII OGÓLNOPOLSKA ROWEROWA
MAJÓWKA NA KASZUBACH

Chmielno 01 – 05.05.2013r.
REGULAMIN ZLOTU

„ Kaszëbsczé jezora, kaszëbsczi las
Kaszëbë, Kaszëbë wòłają nas!”
I.

HONOROWY PATRONAT

Starosta Kartuski
Burmistrz miasta i gminy Kartuzy
Wójt gminy Chmielno
Wójt gminy Somonino
II.

Janina Kwiecień
Mirosława Lehman
Zbigniew Roszkowski
Marian Kryszewski

ORGANIZATORZY

Klub Turystyki Kolarskiej „NA FALI” im. E. Jeziorowskiego O/PTTK MW w Gdyni.
Oddział PTTK Marynarki Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni.
III.

WSPÓŁORGANIZATORZY

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku.
Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie.
Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera w Kartuzach.
Kaszubski Park Krajobrazowy.
IV.

CEL ZLOTU

zapoznanie uczestników z historią i folklorem ziemi kaszubskiej,
krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa i rozwijanie umiejętności turystycznych,
popularyzacja języka i kultury kaszubskiej wśród uczestników zlotu,
zapoznanie z zabytkami kultury materialnej Kaszub,
wzmacnianie więzi koleżeńskich między turystami z całej Polski,
wymiana doświadczeń turystów i kadry PTTK z całej Polski,
propagowanie turystyki rodzinnej i aktywnych form wypoczynku,
propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się rowerzysty jako
uczestnika ruchu drogowego.
V.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor Zlotu
Z-ca Komandora
Kwatermistrz
Sekretariat
Logistyka, konkursy
Nagłośnienie, dyskoteki
Kierownik tras
Weryfikacja odznak
VI.

- Jerzy Formella
- Jerzy Drela
- Izabela Formella
- Maria Ambrożuk
- Anna Formella-Wrede
- Teresa Sondej
- Tomasz Gzik
- Wiesław Olczyk
- Rafał Łasiński
- Krzysztof Wrede
- Piotr Bukowski
- Tomasz Liśkiewicz

- Krystyna Kucharska
- Bożena Olczyk
- Beata Kądziela
- Henryk Sondej
- Józef Richert

TERMIN I MIEJSCE ZLOTU

Zlot odbędzie się w dniach od 1 maja do 5 maja 2013 roku.
Miejsce zlotu – Powiat Kartuski.
Baza zlotu: Ośrodek Wyp. „Krefta”, Chmielno; ul Grodziska 10 www.krefta.pl .

VII.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać do dnia 15.04.2013r. na załączonych
kartach zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego (ksero) na adres
Komandora Zlotu: Jerzy Formella ul. Chylońska 291/15; 81-016 Gdynia
lub na e-mail : ktkol.nafali@wp.pl .Tel. kontaktowy 507 068 060
Wpisowe w wysokości: - członkowie PTTK (ważna legitymacja do wglądu) 40zł
- pozostali uczestnicy
45zł
- dzieci i młodzież do 18lat
30zł
W przypadku zgłoszenia po wyznaczonym terminie wpisowe wzrasta o 10 zł i wynosi
odpowiednio: 50 zł, 55 zł, 40zł. Wpisowe należy wpłacić do dnia 15.04.2013r. na
adres: O PTTK MW 81-912 Gdynia ul. Zawiszy Czarnego 1
konto PKO BP I O/Gdynia 52 1020 1853 0000 9502 0069 4851
z dopiskiem „Majówka Rowerowa”
Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc, bez
gwarancji pełnych świadczeń. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Opłaty za noclegi (pobierane będą po przybyciu na zlot):
w domkach 2, 4 os. z węzłem san. i wyposażeniem:
40 zł za osobo-dobę,
w pawilonie pokoje 2, 3,4 os z węzłem san. bez wyposażenia: 30 zł za osobo-dobę,
w hotelu pokoje 2 os.
50 zł za osobo-dobę.
VIII.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW W RAMACH WPISOWEGO:

pamiątka zlotowa
odcisk okolicznościowej pieczęci zlotowej
upominki dla zwycięzców w konkursach
ognisko turystyczne i kiełbaski przy ognisku
obsługa tras i zabezpieczenie miejsc zwiedzania (parkingi)
materiały turystyczne o regionie
przewóz autokarem na VIII Kaszubską Biesiadę Kabaretową „BЁLNY WIC”
IX.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Prawa
Ruchu Drogowego
posiadanie dowodu tożsamości
posiadanie legitymacji PTTK z opłaconymi składkami za 2013r (członkowie PTTK
są objęci ubezpieczeniem NNW)
posiadanie ubezpieczenia NNW przez osoby niebędące członkami PTTK
przestrzeganie zasad Prawa Ruchu Drogowego, przepisów porządkowych,
ppoż. i zarządzeń organizatora zlotu
posiadanie dowodu wpłaty wpisowego
X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
uczestników zlotu osobom trzecim i na odwrót,
udział w zlocie odbywa się na własną odpowiedzialność,
młodzież do lat 18 może uczestniczyć w zlocie pod opieką osób dorosłych i
powinna posiadać kartę rowerową,
istnieje możliwość wykupienia wyżywienia na miejscu, należy zaznaczyć na karcie
zgłoszenia znakiem X wybrane posiłki: śniadanie - 10 zł; obiadokolacja - 22 zł
uczestnicy na zlot dojeżdżają we własnym zakresie,
istnieje możliwość wcześniejszego przybycia do O.W. „KREFTA”,

w razie nieprzybycia na Zlot wpisowe nie podlega zwrotowi.
dodatkowe informacje na stronie organizatora: www.nafali.turystyka.ns48.pl .
XI.

RAMOWY PROGRAM ZLOTU

1 maja 2013r – środa
08:00 – 18:00 przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników Zlotu
10:00 – 18:00 wycieczki indywidualne po Chmielnie i okolicach,
13:00 wyjazd na imprezę plenerową w Ostrzycach „WIŚTA WIO czyli na
kaszubską nutę” (trasa nr 1)
18:00 – 19:00 obiadokolacja
19:30 uroczyste rozpoczęcie Zlotu, informacja o zamierzeniach 2-05 i dyskoteka
2 maja 2013r - czwartek
8:00 – 8:45 śniadanie
9:00 wyjazd na trasę nr 2 (Kartuzy)
18:00 – 19:00 obiadokolacja
19:15 informacja o zamierzeniach 3-05
19:30 i 20:00 wyjazd na Kaszubską Biesiadę Kabaretową „BЁLNY WIC”
3 maja 2013r – piątek
8:00 – 8:45 śniadanie
9:00 wyjazd na trasę nr 3: (Strysza Buda, Sianowo)
16:00 – 18:00 konkursy sprawnościowe
18:00 – 19:00 obiadokolacja
20:30 informacja o 4-05 i ognisko turystyczne
4 maja 2013r – sobota
8:00 – 8:45 śniadanie
9:00 wyjazd na trasę nr 4: (Kaszubska Brama)
15:00 – 17:00 konkursy sprawnościowe Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego
17:15 – konkurs ze znajomości przepisów Prawa Ruchu Drogowego
17:45 – konkurs wiedzy o regionie
18:00 – 19:00 obiadokolacja
20:00 uroczyste zakończenie i podsumowanie Zlotu. Po zakończeniu dyskoteka.
5 maja 2013r – niedziela
8:00 – 8:45 śniadanie
9:00 – 13:00 zdawanie kwater.
XII.

Przewidywane trasy podczas „Majówki”

Trasa 1: Zawory, Smętowo Chmiel., Ostrzyce. Brodnica Górna, Chmielonko, baza.
Trasa 2: Zamek Łapalice, Kartuzy, Ręboszewo, Zawory, baza.
Trasa 3: Chmielno, Kożyczkowo, Mirachowo, Strysza Buda, Sianowo, Łapalice, baza
Trasa 4: Chmielno, Borzestowska Huta, Borucino, Przewóz, Sznurki, Zawory, baza.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów Zlotu.
Uwaga: 1. Rajd (zlot) nie posiada charakteru komercyjnego i jest
organizowany według zasady „non profit”.
2. Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy
rajdu dokonują jedynie wpłat na organizację imprezy.
3. Organizatorzy pracują na zasadach wolontariatu.

