XII Ogólnopolski Zlot Kolarski
„W krainie lasów i jezior”
Boszkowo, 25 sierpnia – 28 sierpnia 2022 r.
Organizatorzy zlotu
* Oddział PTTK w Kościanie MKKT-PTTK „Łaziki” we Włoszakowicach
* Starostwa Powiatowego w Lesznie
* Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach
* Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach
* Nadleśnictwa Włoszakowice
* Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania „Kraina Lasów i Jezior” w Lesznie
Cele Zlotu
* propagowanie turystyki kolarskiej i krajoznawstwa jako czynnej formy wypoczynku
* poznanie walorów historyczno – przyrodniczo- krajoznawczych
Pojezierza Leszczyńskiego i Przemęckiego Parku Krajobrazowego
* zdobywanie odznak, turystyki kwalifikowanej i regionalnej
* wymiana doświadczeń i integracja środowiska kolarskiego
* promocja turystyczna Pojezierza Leszczyńskiego Powiatu Leszczyńskiego,
Gminy Włoszakowice
* nawiązanie nowych kontaktów i przyjaźni
Termin i miejsce Zlotu
Zlot odbędzie się w dniach 25.08 - 28.08. 2022 roku z bazą w Ośrodku
Wypoczynkowym „Karczemka” w Boszkowie, ul. Turystyczna 1.
Zgłoszenia i wpisowe
W Zlocie mogą uczestniczyć wszyscy miłośnicy turystyki kolarskiej, młodzież do
lat 18 tylko pod opieką osób pełnoletnich, którzy do dnia 1 sierpnia 2022 r. prześlą
zgłoszenie na karcie zgłoszeń wraz z kserokopią dowodu wpłaty na adres: Oddział PTTK ul. Wały Żegockiego 2, 64-100 KOŚCIAN lub pocztą elektroniczną:
biuro@koscian.pttk.pl opłacając jednocześnie wpisowe na konto oddziału PTTK
BS w Kościanie nr 02 8666 0004 0100 2050 2000 0001
z zaznaczeniem „Zlot w Boszkowie”

Wpisowe na Zlot wynosi:

40,- przodownicy turystyki kolarskiej i młodzież ucząca się
45,- członkowie PTTK
50,- pozostali uczestnicy
W przypadku zgłoszenia po terminie wpisowe wzrasta o 20 zł
Ilości noclegów w domkach ograniczona. O przyjęciu będzie decydować
kolejność zgłoszeń

Świadczenia organizatorów

* okolicznościowy, metalowy znaczek, naklejkę samoprzylepną i odcisk pieczęci
okolicznościowej, materiały krajoznawcze, nagrody w konkursach, kiełbasa na ognisko
Za dodatkową opłatą:
* nocleg w domku campingowym bez łazienki 40,- za noc,
* nocleg w domku campingowym z łazienką 45,- za noc,
Jednorazowo opłata za pościel 8,- zł płatne w Boszkowie
* miejsce w własnym namiocie 10,- zł od osoby za noc
* śniadanie 18,* obiadokolacja 27,-

Obowiązki uczestników

* przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Zlotu i Regulaminu Ośrodka
* przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
* posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego
* posiadanie aktualnej legitymacji uprawniającej do zniżki w opłacie wpisowego
* przestrzeganie aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych

Postanowienia końcowe

* organizatorzy Zlotu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez uczestników Zlotu osobom trzecim, a uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność
za szkody wynikłe z jego winy
* członkowie PTTK podlegają ubezpieczeniu od NNW i OC zgodnie
z zasadami określonym w zarządzeniu Sekretarz Generalnego PTTK,
pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie
* Zlot odbędzie się bez względu na pogodę
* nieobecność na Zlocie nie upoważnia do zwrotu wpisowego
* ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
* rajd nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany według zasady
„ non profit”. Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji
a uczestnicy dokonują jedynie wpłat na organizację imprezy
* akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie
moich danych osobowych oraz wizerunku przez MKKT-PTTK „Łaziki”
dla potrzeb zlotu „W krainie lasów i jezior”

PROGRAM ZLOTU
Czwartek, 25.08.2022 r.
Godz. 16.00 - otwarcie biura zlotu i kwaterowanie uczestników
18.00 - obiadokolacja
19.00 - otwarcie Zlotu
Piątek, 26.08.2022 r.
Godz. 8.00 - śniadanie
9.00 - wyjazd na trasę o długości około 60 km – Osieczna
17.00 - obiadokolacja
18.00 - konkursy
21.00 - ognisko
Sobota, 27.08.2022 r.
Godz. 8.00 - śniadanie
9.00 - wyjazd na trasę o długości około 50 km
17.00 - obiadokolacja
18.00 - konkursy c.d.
21.00 – ognisko – zakończenie Zlotu

Gmina Włoszakowice

XII Ogólnopolski
Zlot Kolarski
„W krainie lasów i jezior”

Niedziela, 28.08.2022 r.
Godz. 8.00 - śniadanie
10.00 - wyjazd na trasę o długości około 12 km
„Wokół Jeziora Dominickiego”
10.15 - możliwość uczestniczenia we Mszy św.
w leśnej kaplicy w Boszkowie
Komandor Zlotu: Kazimierz Jankowiak
tel. 65 5370 181; 796 918 193;
e-mail: kaja.laziki@wp.pl

BOSZKOWO, 25.08-28.08 2022 ROK

