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           PROGRAM 

XXV WOJEWÓDZKIEGO ZLOTU SKKT  PTTK  PTSM 

SIERAKOWICE 18-19.09.2010 r. 

 

18.09.2010r. – sobota 

 

9:00  - uroczyste rozpoczęcie Zlotu; 

10:00  - wycieczka po regionie – Lasy Mirachowskie (rezerwat „Szczelina 

Lechicka”, „Lubygość”, bunkier partyzancki „Ptasia Wola”) 

13:00-14:00   - obiad 

15:00-19:00  - marsz na orientację oraz konkursy zlotowe 

20:00-21:00  - wieczór turystyczny 

 

19.09.2010r. – niedziela 

 

9:30 - wycieczka po Sierakowicach  

                       (zwiedzanie Muzeum Ziemi Sierakowickiej) 

12:00-13:00  - podsumowanie Zlotu i rozdanie nagród 

13:00  - sprzątanie bazy noclegowej i przygotowanie do wyjazdu 
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            REGULAMIN 
                        XXV WOJEWÓDZKIEGO ZLOTU SKKT  PTTK  PTSM 

                    SIERAKOWICE 18-19.09.2010 r. 

 

1. Cel: 

a) integracja szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych województwa pomorskiego; 

b) popularyzacja turystyki, krajoznawstwa i ochrony przyrody; 

c) zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi 

Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.  

d) promocja walorów krajoznawczo-turystycznych Sierakowic i okolic. 

 

2. Organizatorzy: 

Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku 

Koło „Europodwórko” przy Gimnazjum w Sierakowicach 

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) 

 

3. Patronat: 

Wójt Gminy Sierakowice 

Starosta Powiatu Kartuskiego 

Kaszubski Park Krajobrazowy 

Nadleśnictwo w Kartuzach 

 

4. Kadra Zlotu: 

a) Komendant: Anna Andryskowska e-mail: annaandryskowska@wp.pl 

b) Sekretarz: Elżbieta Świerk  e-mail: pttk.krowiabrama@op.pl 

 

5. Warunki uczestnictwa: 

a) w zlocie mogą uczestniczyć zorganizowane drużyny turystyczne szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego; 

b) drużyna składa się z siedmiu uczniów i dorosłego opiekuna; 

c) warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego w wysokości 30 zł od ucznia; 

d) drużynę należy zgłaszać pisemnie na adres: Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku, ul. 

Ogarna 72, lub e-mailem: annaandryskowska@wp.pl,  pttk.krowiabrama@op.pl, do 

10. 09. 2010 r.; 

e) wpłat należy dokonać na konto Rady Rodziców przy Gimnazjum w Sierakowicach nr 

konta 89832400010000153120000010, z dopiskiem „Zlot”; 

f) uczestnicy są zobowiązani posiadać własne wyżywienie na śniadanie i kolacje, 

śpiwory i karimaty. 

 

6. Świadczenia: 

a) 1 nocleg w Gimnazjum w Sierakowicach, ul. Spacerowa 14; 

b) zwiedzanie Sierakowic; 

c) herbata do śniadań i kolacji; 

d) obiad w sobotę; 

e) okolicznościowy znaczek; 

f) materiały krajoznawcze dla drużyny; 

g) dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie czołowych miejsc w konkursach; 

h) dyplom dla najlepszych drużyn; 

i) rozrywka na świeżym powietrzu; 

j) i inne niespodzianki. 
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7. Konkursy zlotowe: 

a) marsz na orientację – 2 reprezentantów drużyny, posiadających kompas, ołówek, 

długopis (15 pkt); 

b) konkurs im. Tadeusza Kotwicy „Województwo pomorskie na pocztówkach” – 1 osoba 

(10 pkt); 

c) test krajoznawczy „Ziemia Sierakowicka i Kaszubski Park Krajobrazowy” – 1 osoba 

(25 pkt); 

d) test przyrodniczy pt.: „Kaszubski Park Krajobrazowy” – 1 osoba (25 pkt); 

e) plakat promujący walory przyrodniczo-krajoznawcze gminy Sierakowice,  tworzony 

na miejscu przez 2 reprezentantów – technika dowolna, materiały własne (10 pkt); 

f) wielobój turystyczno-sportowy – wszyscy członkowie drużyny (20 pkt). 

 

8. Obowiązki uczestników Zlotu: 

a) przestrzeganie przepisów ppoż., zasad ruchu drogowego, Karty Turysty, zasad 

ochrony przyrody, przestrzeganie poleceń przełożonych i kierownictwa Zlotu; 

b) drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie; 

c) oczekujemy od uczestników zlotu wzajemnej życzliwości, dobrego humoru i pogody 

ducha. 

 

9. Postanowienia końcowe: 

a) zlot odbędzie się bez względu na pogodę; 

b) organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim i za 

uszkodzenie mienia przez uczestników Zlotu – całkowitą odpowiedzialność w tym 

zakresie ponoszą uczestnicy Zlotu; 

c) podczas Zlotu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i używania alkoholu, tytoniu, 

narkotyków itp.; 

d) w przypadku naruszenia regulaminu Zlotu, drużyna zostanie zdyskwalifikowana, a 

dyrekcja szkoły poinformowana o tym fakcie; 

e) interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Zlotu; 

f) ewentualne pytania i wątpliwości proszę kierować na adres e-mail: 

annaandryskowska@wp.pl. 
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Karta zgłoszenia 

na XXV Wojewódzki Zlot SKKT PTTK PTSM 

Sierakowice 18-19.09.2010 r. 

 
Nazwa drużyny ............................................................................................................................ 

Szkoła                 

............................................................................................................................ 

Godzina przyjazdu do Sierakowic   .......................................   

Liczba uczniów               .............. 

Kierownik (opiekun) grupy (imię, nazwisko, adres korespondencji, telefon, e-mail) 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Wpisowe w wysokości .......... złotych wpłacono dnia ......................... 
Kopię dowodu wpłaty wpisowego należy zabrać ze sobą na Zlot 

 

 

Uczestnicy zapoznali się z regulaminem Zlotu i zobowiązują się go przestrzegać 

 

............................................................................. 
Data i podpis opiekuna 

L.p. Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Adres zamieszkania Telefon Nr legit. PTTK 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      


