
REGIONALNY ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI PTTK
im. Stefana Kaczmarka

STOCZNIOWY KLUB TURYSTYKI KOLARSKIEJ
„NEPTUN”

Ogólnopolski Zlot  rowerowy "Poznaj Swój Kraj"
Powiat Policki

30 LAT Z „NEPTUNEM”

REGULAMIN

                 
Zaprasza wszystkich chętnych turystów kolarzy

wraz z rodzinami na majowy zlot
do atrakcyjnej miejscowości

Popielewo-Brzózki 

29.04.2017  -  03.05.2017



ORGANIZATOR  ZLOTU

Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im. Stefana Kaczmarka,
Stoczniowy Klub Turystyki Kolarskiej „NEPTUN” zaprasza w dniach 29.04.2017 – 03.05.2017

turystów kolarzy wraz z rodzinami na Zlot Rowerowy „Poznaj Swój  Kraj” 
 nad zalew do miejscowości Popielewo-Brzózki. 

PATRONAT HONOROWY

Urząd Miasta i Gminy Nowe Warpno
Starostwo Powiatowe w Policach
Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Bank Zachodni WBK Szczecin

KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor                        - Kazimierz Matuszak      tel. 880141950, e-mail: kazxxx@o2.pl     
Kwatermistrz                    - Ewa Poleska, Ryszard Poleski  tel. 508596668, e-mail: rpoleski@op.pl
Prowadzący trasy            - Kazimierz Matuszak, Ryszard Poleski, Waldemar Bogacki, Renata Wojtczak
Konkursy, ognisko           - Zenon Suski, Jerzy Jurszo, Karol Góralski

CEL ZLOTU

• Uczczenie 30 lat działalności SKTKol. „Neptun”
• upowszechnienie turystyki kolarskiej jako formy aktywnego wypoczynku,
• wspólne wycieczki na trasach rowerowych,
• poznawanie zabytków i uroków Powiatu Polickiego i okolic, oraz poznawanie kolejnego zakątka 

województwa zachodniopomorskiego oraz przygranicznych miejscowości niemieckich.

BAZA ZLOTU

       Brzózki Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 
       Popielewo 5       72-022 Nowe Warpno 
       Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
    
WARUNKI UCZESTNICTWA

• Zgłoszenie na zlot na karcie zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty do dnia 30.03.2017r  
      kierować na e-mail rpoleski@op.pl lub kazxxx@o2.pl opłatę przelać na konto:

      Ewa Czekańska-Poleska    ul. Witkiewicza 35/25     71-121 Szczecin
      95 1940 1076 5873 6814 0000 0000
      z dopiskiem „Poznaj Swój Kraj”.

 WPISOWE NA ZLOT

           280 zł od osoby – członkowie PTTK oraz pozostali uczestnicy zlotu.      

ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO
          
          -      metalowy znaczek 
          -      odcisk okolicznościowej pieczątki
          -      materiały krajoznawcze 
          -      wklejki okolicznościowe 
          -      nagrodę dla najmłodszego uczestnika 
          -      puchar dla najstarszego uczestnika 
          -      statuetka dla najliczniejszego klubu (koła)
          -      4 noclegi z pościelą
          -      4 śniadania i 2 obiady
          -      kolacja w formie bankietu tanecznego w dniu 1.maja
          -      słodkie pieczywo na trasę 
          -      bilety wstępu, opłaty przewodnika 
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          -      opieka przodowników turystyki kwalifikowanej na trasach
          -      dyplomy i upominki dla zwycięzców konkursów
          -      kiełbasa przy ognisk w dniu 2 maja
         

 PROGRAM ZLOTU     
      
         29.04.2017r (sobota) 

zakwaterowanie w ośrodku od godziny 12.00,
• godz. 15.00  wyjazd do Nowego Warpna ( na trasie poczęstunek )

Trasa: Popielewo - Brzózki – Podgrodzie – Nowe Warpno – Brzózki - Popielewo ok. 33 km
• otwarcie zlotu  

      
         30.04.2017r (niedziela)

• godz.   07.30 śniadanie
• godz.   09.00 wyjazd na trasę 

Trasa: Popielewo - Brzózki -  Trzebież (zwiedzanie portu) – Niekłończyca (kościół)  – Jasienica (kościół) – 
Police (zwiedzanie dawnej Fabryki benzyny syntetycznej) – Trzeszczyn – Tanowo – Brzózki
-  Popielewo  ok. 66 km

• godz.   18.00   obiadokolacja
• godz    19.00   konkursy
• godz    20.00   ognisko
•

          01.05.2017r (poniedzia  łek)  

• godz.   07.30   śniadanie
• godz.   09.00   wyjazd na trasę 

Trasa: Popielewo - Brzózki – Karszno (kościół, pałac) – Rieth – Ueckrmunder  – Eggesin
– Rieth – Brzózki - Popielewo  ok. 71 km

• godz. 19.00   obiadokolacja w formie bankietu tanecznego ( uroczystości 30 lecia klubu “NEPTUN” )
• oprawa muzyczna

           02.05.2017r (wtorek)

• godz.   08.00   śniadanie
• godz    09.00 wyjazd na trasę

Trasa: Popielewo - Brzózki – Mszczuje – Dobieszczyn – Stolec (pałac) – Bolków (Rezerwat Świdwie) – 
Zalesie (zw. Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej) – Tatynia – Brzózki - Popielewo  ok. 50km

• godz. 18.00   obiadokolacja
• godz   20.00  ognisko i zakończenie zlotu

            03.05.2017r (  środa  )    

• godz.   08.00   śniadanie
• godz    09.00 wyjazd na trasę

Trasa: Popielewo - Trzebież – Popielewo  ok.18 km
• od godz. 12.00   wykwaterowanie i wyjazd.

KONKURSY 

•     sprawnościowe 
•     krajoznawczy



UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA:

• postanowień regulaminu zlotu
• przepisów kodeksu drogowego
• przepisów  p.poż.
• przepisów o ochronie przyrody
• posiadanie ubezpieczenia się na czas trwania zlotu – we własnym zakresie,członkowie 

PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej składki
• posiadanie dowodu osobistego lub paszportu           

      

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie,
• osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zlocie tylko pod opieką osób dorosłych

              i na ich odpowiedzialność,
• wpisowe nie ulega zwrotowi w przypadku nie stawienia się na zlot,
• ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa zlotu

Zlot nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany na zasadzie samoorganizacji. Uczestnicy 
Zlotu dokonują jedynie wpłat na organizacje imprezy.

         
Życzymy uczestnikom Zlotu wspaniałej pogody i niezapomnianych wrażeń

Organizatorzy



                    
                      KARTA ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNEGO NA
                     Ogólnopolski Zlot  Rowerowy "Poznaj Swój Kraj" 
                                   Popielewo - Brzózki
                             29.04.2017  -  03.05.2017

Nazwisko ( drukowane)
Imię
Pesel
Adres zamieszkania
(z kodem pocztowym)
Rodzaj i nr dokumentu 
tożsamości
Telefon komórkowy
E-mail
Klub / sekcja
 (wraz z miejscowością)
Wpisowe:   280,00 PLN          Tu wpisać kwotę:  

1. Oświadczam, że kwotę powyższą wpłaciłem (-am) na konto 
  Ewa Czekańska-Poleska     ul. Witkiewicza 35/25    71-121 Szczecin  

     95 1940 1076 5873 6814 0000 0000
      z dopiskiem   „Poznaj Swój Kraj”       dnia  ….....................

2. Chciał(a)bym być zakwaterowany(a) z:  

3. Oświadczam że regulamin Zlotu jest mi znany i zobowiązuję się do przestrzegania jego
     treści, oraz zaleceń kierownictwa imprezy.

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych
    osobowych przez SKTKol „NEPTUN” Szczecin dla potrzeb organizacji Zlotu. 
    Będę miał (-a)  prawo przejrzeć i zweryfikować swoje dane osobowe.

                                                                                            
                                                                                                                            Podpis............................


