XIX Ogólnopolski Zlot Przodowników
Imprez na Orientację

Regulamin

Katowice, 09 – 11 grudnia 2016 r.

1. Termin, baza Zlotu:
09 – 11 grudnia 2016 r.,
„euroHotel Katowice” ul. Zofii Nałkowskiej 10, 40-425 Katowice –
Nikiszowiec.
2. Organizatorzy:
Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK w Warszawie,
Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach,
Koło PTTK nr 2 „Wszędoczłapy” w Katowicach,
Koło PTTK nr 63 „Czartak” w Katowicach.
3. Współorganizatorzy i sponsorzy:
Zarząd Główny PTTK,
Urząd Miasta Katowice,
KWK „Wieczorek” w Katowicach-Janowie.
4. Cele zlotu:
• szkolenie oraz wymiana doświadczeń Kadry Przodownickiej;
• spotkanie z Komisją InO ZG PTTK;
• popularyzacja InO w Katowicach i okolicy.
5. Komitet organizacyjny:
Kierownik Zlotu:
Tadeusz Kucharski PInO 694
Zastępca kierownika:
Zbigniew Socha PInO 129
Sekretariat:
Krystyna Polonius, Stanisława Kucharska
Budowniczy trasy InO:
Łukasz Polonius, Tadeusz Kucharski
Członkowie i sympatycy Koła PTTK nr 2 w Katowicach „Wszędoczłapy”
6. Świadczenia:
• dwa noclegi w pokojach 2-4 osobowych (łóżko z pościelą);
• śniadanie i obiadokolacja w sobotę oraz śniadanie w niedzielę;
• zwiedzanie obiektu ze „Szlaku Zabytków Techniki woj. Śląskiego”
• metalowy znaczek Zlotu
• mapy trasy InO
• odcisk okolicznościowej pieczęci
• inne do tej pory nieujawnione
7. Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie, pisemnie lub mailem z
podaniem następujących danych: imię, nazwisko, adres, rok urodzenia, nr
legitymacji uprawniającej do zniżki, wpisowe)
mail: t.kuchar@interia.pl, Tel: 512-069-602,

UCZESTNICY
Młodzieżowi Przodownicy InO
Przodownicy InO
Członkowie PTTK (z opłaconymi
składkami za 2016r.)
Bez noclegu i wyżywienia
Pozostali
*bez gwarancji wszystkich świadczeń

Do 30.11.2016r.
75 zł
80 zł
90 zł

Po 30.11.2016r.*
95 zł
100 zł
110 zł

30 zł
100 zł

30 zł
120 zł

Wpisowe w wysokości zgodnej z załączoną tabelą należy przesłać na
konto Oddziału Górnośląskiego PTTK w Katowicach, ul. Staromiejska 4,
40-013 Katowice,
ING Bank Śląski S.A. Nr konta: 21 1050 1214 1000 0007 0055 6913
W tytule przelewu należy dopisać: XIX ZLOT PInO 2016 wraz z
podaniem nazwiska.
Wpłata na miejscu w bazie imprezy jest możliwa – wyłącznie po
wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem Zlotu.

8. Ramowy program Zlotu:
Piątek ( 09 grudnia )
od 17.00 – przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników w bazie zlotu
od 20.00 – etap integracyjny
Sobota (10 grudnia )
8.00 śniadanie
9.00 – 11.00 InO po Nikiszowcu - z elementami szkolenia dla
uczestników z Katowic i okolic
11.30 wyjazd autokarem na zwiedzanie obiektu ze Szlaku Zabytków
woj. śląskiego
18.00 obiadokolacja w „euroHotelu Katowice”
19.00 otwarte zebranie Komisji Imprez na Orientację z przerwą kawową
- forum dyskusyjne *
* zagadnienia do dyskusji będą publikowane na stronie internetowej Komisji
można je zgłaszać pod adresem ino@ino.pttk.pl

Niedziela (11 grudnia)
8.00 – 9.30 śniadanie
do 10.00 opuszczenie bazy Zlotu
9. Dojazd:
Dojazd własnym środkiem transportu do Katowic, „euroHotel
Katowice” znajduje się w dzielnicy Katowic - Nikiszowiec.
PKP, PKS, dojazd do centrum Katowic, z centrum autobusy KZK GOP
(linie nr: 674,930 z dworca PKP oraz 30, 920 z Al. Korfantego (koło
hotelu Katowice)
10.Postanowienia końcowe:
• impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
• uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
• osoby zgłoszone , ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i
zwrotu wpisowego;
• zgłoszenie po terminie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody
organizatora;
• uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby organizacji Zlotu, oraz publikowanie wizerunku w galeriach
zdjęć pozlotowych,
• kierownictwo ma prawo do usunięcia ze Zlotu osób
nieprzestrzegających ustaleń regulaminu.
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa Zlotu.

