
 

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


