Regulamin
XXXII Wojewódzkiego Zlotu SKKT PTTK
Lębork 29.09 - 01.10.2017 r.
1. Cele:
 Integracja szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych województwa pomorskiego.
 Popularyzacja turystyki, krajoznawstwa i ochrony przyrody.
 Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi Ziemi Lęborskiej.
2. Organizatorzy:
 Koło Przewodników PTTK w Lęborku przy RO PTTK w Słupsku
 Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska – Łeba”
 Oddział Regionalny PTTK im. doktora Mariana Czyżewskiego w Gdańsku
3. Współorganizatorzy:
 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Lęborku
 Nadleśnictwo Lębork
 Muzeum w Lęborku
 Stowarzyszenie Lęborskie Bractwo Historyczne
4. Patronat Honorowy:
 Burmistrz Miasta Lęborka: Witold Namyślak
 Starosta Lęborski: Teresa Ossowska – Szara
 Nadleśniczy Nadleśnictwa Lębork: Jan Dominiecki
5. Kadra Zlotu:
 Komendant: Ireneusz Krawiec
 Kwatermistrz: Elżbieta Świerk
6. Warunki uczestnictwa:
 W zlocie mogą uczestniczyć zorganizowane drużyny turystyczne ze wszystkich typów
szkół z województwa pomorskiego.
 Drużyna składa się z 6 uczniów i 1 dorosłego opiekuna.
 Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego w wysokości 38 zł od każdego
ucznia i opiekuna na konto Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku w BGŻ BNP
Paribas nr 88 2030 0045 1110 0000 0013 8880 z dopiskiem Zlot SKKT PTTK Lębork
2017.
 Drużynę należy zgłaszać pisemnie na adres: Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku ul.
Ogarna 72, 80-826 Gdańsk lub e-mail: pttk.krowiabrama@op.pl do dn. 25.09.2017 roku.
Preferowane zgłoszenie e-mailowe.

 Uczestnicy są zobowiązani posiadać własne śpiwory i karimaty oraz zmienne obuwie.
7. Świadczenia:
 2 noclegi w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku,
 Wyżywienie: 3 posiłki od obiadu w sobotę do śniadania w niedzielę,
 Okolicznościowy znaczek zlotowy,
 Materiały krajoznawcze dla drużyn,
 Dyplomy i nagrody rzeczowe w konkursach,
 Dyplomy dla drużyn,
 Rozrywka na świeżym powietrzu.
8. Konkursy zlotowe:
 Marsz na orientację – uczestniczą całe drużyny, posiadające kompas i długopis.
 Test krajoznawczo-turystyczny, obejmujący wiedzę o Ziemi Lęborskiej – 2 osoby z
drużyny.
 Konkurs piosenki turystycznej – skład dowolny.
 Konkurs na pracę plastyczną promującą Ziemię Lęborską – udział biorą 2 osoby z
drużyny, praca jest wykonywana na miejscu, dowolną techniką. Uczestnicy
przygotowują wszystkie materiały plastyczne we zakresie własnym.
 Konkurencje sportowe – uczestniczą całe drużyny.
9. Obowiązki uczestników Zlotu:
 Przestrzeganie regulaminu Zlotu, przepisów ppoż., zasad ruchu drogowego, Karty
Turysty, regulaminu Szkoły, zasad ochrony przyrody oraz poleceń organizatorów i
kierownictwa Zlotu, a także opiekunów drużyn.
 Drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie; członkowie PTTK z aktualnie opłaconą
składką są ubezpieczeni.
 Oczekujemy od uczestników Zlotu wzajemnej życzliwości, dobrego humoru i pogody
ducha.
10. Postanowienia końcowe:
 Zlot odbędzie się bez względu na pogodę.
 Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim i za uszkodzenie
mienia przez uczestników Zlotu – całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą
uczestnicy Zlotu.
 Podczas Zlotu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i używania alkoholu, tytoniu,
narkotyków i innych używek.
 W przypadku naruszenia regulaminu Zlotu drużyna zostanie zdyskwalifikowana,
a dyrekcja szkoły poinformowana o tym fakcie.
 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Zlotu.
 Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować na e-mail: pttk.krowiabrama@op.pl
lub tel. Elżbieta Świerk 696-753-077.
11. Informacje dotyczące dojazdu:
 Baza Zlotu mieści się w Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Lęborku,
ul. Mireckiego 10.
 W przypadku wcześniejszych przyjazdów drużyn do Lęborka można złożyć bagaż w
siedzibie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Lęborska – Łeba”, która mieści w
budynku dworca PKP w Lęborku, ul. Dworcowa 8 a; dojazd do Lęborka: PKP, SKM
(rozkład jazdy: http://www.rozklad-pkp.pl/).

