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XIV WIELKOPOLSKI SZKOLENIOWY ZLOT 
PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK 

w Lubiniu 

w dniach 29.09-02.10. 2016 r. 

 

Organizatorzy: 
 
Oddział PTTK w Kościanie 
Wielkopolska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK  
 
Współorganizatorzy: 
Starostwo Powiatowe w Kościanie 
Urząd Gminy w Krzywiniu 
Gazeta Fakty Kościańskie 
 
 
Komitet Organizacyjny 
Komandor Zlotu 
Kontakt: Tadeusz Krzyżanowski 607615031, ulem@o2.pl 
 

REGULAMIN 

1.Cele zlotu: 

- wymiana doświadczeń pomiędzy przodownikami turystyki kolarskiej, 
- popularyzacja turystyki kolarskiej, jako formy zdrowego wypoczynku, 
- zacieśnienie znajomości między turystami rowerowymi, 
- prezentacja walorów turystycznych, krajoznawczych i przyrodniczych  
  Ziemi Kościańskiej, 
- rozwijanie umiejętności prowadzenia wycieczek rowerowych. 
 

2. Termin zlotu 

 Zlot odbędzie się w dniach 29 września do 02 października 2016 r. 

3. Miejsce zlotu 

  Lubiń ul.  Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

4. Zgłoszenia oraz wpisowe 

W zlocie mogą uczestniczyć przodownicy turystyki kolarskiej z województwa 

wielkopolskiego oraz zaproszeni goście. 



Podczas Zlotu odbędzie się Kurs na Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK 

Kurs odbędzie się przy minimum zgłoszenia 10 uczestników. Zakres szkolenia i 

tematyka zagadnień do egzaminu znajduje się na stronie internetowej Komisji Turystyki 

Kolarskiej ZG PTTK . Rozpoczęcie kursu planowane jest w dniu 29.09.2016 godz. 

10.00 /czwartek/ Dla uczestników kursu zakwaterowanie w schronisku w 

Łagowie/Lubinia. Opłata za kurs wynosi 110.00zł. Uczestnik kursu przesyła Kartę 

zgłoszenia kandydata na kurs łącznie z Kartą zgłoszenia na zlot. 

Wpisowe na zlot wynosi  

Przodownicy TKol PTTK z opłaconą składką i ważną weryfikacją 170,00 zł 

Pozostałe osoby 190,00zł 

Zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty należy nadsyłać na adres: 

Oddział PTTK w Kościanie 
Wały Żegockiego 2 
64-000 Kościan 
Z dopiskiem „ XIV Zlot PTK PTTK LUBIŃ 2016” 
lub mailto:biuro@koscian.pttk.pl 

numer konta 02 8666 0004 0100 2050 2000 0001 

 
w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2016 
Ilość miejsc ograniczona - 50 
O kolejności zgłoszenia decyduje data wpłynięcia zgłoszenia. 
W wypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi. 
 
5. Świadczenia organizatorów 

- trzy noclegi z 29/30, 30/01;01/02 wrzesień /październik 2016 r. 
- trzy śniadania 30.09 , 01.10, 02.10.2016 r. (piątek, sobota i niedziela), 
- obiadokolacja 29,30.09,01.10.2016 r. (czwartek, piątek, sobota ) 
- okolicznościowy znaczek zlotowy oraz wklejkę zlotową, 
- materiały krajoznawczo – turystyczne, 
- punkty do Kolarskie Odznaki Turystycznej, 
- ognisko  
 
6. Obowiązki uczestników 
- posiadanie sprawnego roweru oraz odpowiedniego do pogody ubioru, 
- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, 
- przestrzeganie Karty Turysty i Regulaminu Zlotu, 
- posiadani dowodu osobistego, legitymacji PTTK i Przodownika Turystyki Kolarskiej, 
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie, 
- poinformowanie kierownictwa zlotu o chęci odłączenia się od grupy lub wyboru   
  indywidualnej trasy, 
- zabrania się uczestnictwa w Zlocie pod wpływem alkoholu lub innych środków  
  odurzających, 
- bezwzględne stosowanie się do uwag i poleceń kierownictwa zlotu oraz  
  prowadzącego trasy. 
 
7. Postanowienia końcowe 

mailto:biuro@koscian.pttk.pl


- organizator zlotu nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez    
  uczestników zlotu, 
- zlot odbędzie się w wyznaczonym terminie bez względu na pogodę, 
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów zlotu. 

 

 

 

 

PROGRAM ZLOTU 

Czwartek 29.IX.2016 r.   

Godz. 17.00 - przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników zlotu na terenie Schroniska 
w Lubiniu k/ Kościana 
Od godz.18.15-18.45 – kolacja. 
Godz.19.00 - zwiedzanie klasztoru. 
Godz. 20.00 - czas do dyspozycji uczestników zlotu. 
 
Piątek 30.IX.2016 r.   
Od godz. 8.00-8.30 śniadanie. 
Godz. 8.45 – wyjazd na trasę: Lubiń – Krzywiń –Świniec –Gryżyna – Nielęgowo -
Kościan-Racot- Gryżyna- Nowy Dębiec- Czerwona Wieś-Lubiń (szlaki turystyczne) 
Godz. 18.00 – obiadokolacja. 
Godz. 19.00 - zebranie Wielkopolskiej Komisji Turystyki Kolarskiej. 
Godz. 20.00 - spotkanie integracyjne przy ognisku. 
 
Sobota 01.X.2016 r.   
Od godz.8.00-8.30 – śniadanie. 
Godz. 8.45 - wyjazd na trasę: Lubiń – Krzywiń – Rudki – Kopaszewo – Choryń – 
Ignacewo – Wyskoć – Turew – Rąbiń – Łuszkowo – Zbęchy – Lubiń (szlaki turystyczne)  
Godz. 19.00 obiadokolacja 
 
Niedziela 02.X.2016r. 
 Od godz.8.00-8.30 – śniadanie. 
 Godz. 8.45 - wyjazd na trasę: Lubiń – Cichowo – Lubiń 

 Godz.12.00 - Zakończenie Zlotu 

                         

 


