15 ZLOT Przodowników Imprez na Orientację
LUBLIN 7-9.12.2012
Regulamin

CEL ZLOTU:
- popularyzacja Imprez na Orientację w różnych jej formach
- spotkanie kadry przodownickiej, wymiana doświadczeń
- poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych Lublina
- popularyzacja Lublina jako miasta przyjaznego turystom

ORGANIZATOR:
Oddział Miejski PTTK w Lublinie
Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK w Warszawie
DOFINANSOWANIE:
Zarząd Główny PTTK
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Kierownik Zlotu – Sławomir Frynas PInO nr 567
Attache kulturalny - Edyta Gromek PInO nr 676
Sekretariat Anna Rzucidło OInO
Impreza towarzysząca Marzena Kawałek OInO, Paweł Jamroz OInO

TERMIN, MIEJSCE, BAZA:
- Zlot odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2012 r. bez względu na pogodę w Lublinie,

- bazą Zlotu jest hotelik Noclegi Zmierzch, przy ul. Kawiej 14, ok. 600m od Dworca PKP,
strona internetowa http://zmierzch-lublin.pl/
- noclegi w pokojach wieloosobowych z pościelą dla pierwszych 40 osób. Dla 8 osób
noclegi na materacach, dla pozostałych na własnym sprzęcie.
ZGŁOSZENIA, WPISOWE:
- zgłoszenia pisemne, telefonicznie, mailem z podaniem danych (imię, nazwisko, adres,
rok urodzenia, numer legitymacji uprawniającej do zniżki) do dnia 4.12.2012 przyjmuje
kierownik imprezy na adres:
Sławomir Frynas
Ul. Altanowa 8/9
20-819 Lublin
Telefon kontaktowy 507500517, 695856484
e-mail slawomirfrynas@wp.pl
oraz poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Zlotu: www.orientop.eu/Zlot_PInO
- Wpisowe w wysokości:
>> Przodownicy InO, Młodzieżowi PInO (zweryfikowani) - 65,oo zł
>> Członkowie PTTK z opłaconymi składkami - 80,oo zł
>> Pozostali - 90,oo zł
>> Dla nie korzystających z noclegu – 25zł
>> Dla osób z noclegiem na materacu lub własnym sprzęcie – 55 zł
należy do dnia 4.12.2012 przesłać na konto organizatora OM PTTK w Lublinie,
ul Rynek 8, 20-111 Lublin z dopiskiem ZLOT 2012;
numer konta Bank Pekao S.A III Oddział w Lublinie
38 1240 2382 1111 0000 3895 8430
(po uzgodnieniu z organizatorem możliwość wpłaty wpisowego w Bazie). Wpisowe
wpłacone po terminie wzrasta o kwotę 20 zł bez zapewnienia pełnych świadczeń.
PROGRAM ZLOTU:
Piątek 07.12.2012
Impreza towarzysząca – etap marszów na orientację po Starówce dla szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
od 16.oo - kwaterowanie uczestników Zlotu.
20.oo - spotkanie integracyjne
Sobota 08.12.2012
09.00 – wyjście uczestników na Stare Miasto
10.00-12.30 – Zwiedzanie Zamku Lubelskiego wraz z Kaplicą Św. Trójcy
12.00-16.00 - Impreza towarzysząca – Etap na orientację dla mieszkańców Lublina i
turystów (osobny regulamin)
12.30-14.30 - otwarte posiedzenie Komisji InO ZG PTTK
15.oo - 16.oo - obiad
16.oo -17.00 – czas wolny, zwiedzanie Starego Miasta
17.00-18.00 – Zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej

18.00 - rekreacyjna Impreza na Orientację po Lubelskiej Starówce a po niej Biesiada
Turystyczna.
Niedziela 9.12.2012
10.oo - dla chętnych zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku
do 12.oo - opuszczenie bazy Zlotu
ŚWIADCZENIA:
- noclegi w pokojach 2-5 osobowych (większość pokoi z łazienkami), z pościelą dla
pierwszych 40 osób wg kolejności zgłoszeń. Dla 8 kolejnych osób nocleg na materacu,
pozostali na własnym sprzęcie (należy posiadać śpiwór i karimatę)
- wyżywienie: tylko obiad w sobotę - reszta posiłków we własnym zakresie
- pamiątkowy metalowy znaczek z imprezy dla pierwszych 50 zgłoszonych
na Zlocie - następni otrzymają go w terminie późniejszym
- odcisk okolicznościowej pieczęci zlotowej
-wstęp z przewodnikiem na Zamek, Kaplicy Św. Trójcy oraz do Podziemnej Trasy
Turystycznej i Muzeum na Majdanku
-drobny poczęstunek na Biesiadzie
-inne, do tej pory nieujawnione
INFORMACJE RÓŻNE:
-Istnieje możliwość przejazdu z Bazy w okolice Starego Miasta, najbliższy przystanek z
dogodnym połączeniem spod dworca PKP. Należy zaopatrzyć się w bilety komunikacji
miejskiej. Wiecej informacji na stronie http://mpk.lublin.pl/
- Przed Hostelem istnieje niewielki parking. Możliwe jest także parkowanie na
okolicznych uliczkach.
- W Bazie Zlotu znajduje się niewielka, wyposażona kuchnia, istnieje możliwość
przygotowania własnych posiłków.
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i biorą udział w Zlocie na własną
odpowiedzialność
- prosimy o zabranie miękkiego obuwia,
- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie ponosi
odpowiedzialności,
- uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na
potrzeby organizacji Zlotu oraz na publikację zdjęć
- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Przeciwpożarowych i innych
związanych z bezpieczeństwem uczestników oraz do stosowania się do zaleceń
Kierownictwa Zlotu,
- osoby zgłoszone, a nie biorące udziału w Zlocie tracą świadczenia i prawo do zwrotu
wpisowego,
- kierownictwo ma prawo do usunięcia ze Zlotu osób nie przestrzegających ustaleń
regulaminu,
- interpretacja regulaminu należy do kierownictwa Zlotu.
- wszelkie zmiany Regulaminu, lista zgłoszonych oraz dodatkowe informacje
publikowane będą na stronie internetowej: ino.pttk.pl
DO ZOBACZENIA NA ZLOCIE

