XXXIV WOJEWÓDZKI ZLOT SKKT PTTK
PROGRAM
Kościerzyna 28-29.09.2019 r.
28.09.2019 r. (sobota)
- godz. 8.00-9.30 - przyjazd uczestników Zlotu do Kościerzyny – zakwaterowanie w Szkole
Podstawowej nr 6 im. księdza doktora Bernarda Sychty, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19
- godz. 9.30 - rozpoczęcie Zlotu na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie
- godz. 10.00-14.00 - rozpoczęcie konkurencji zlotowych:
 gra terenowa Zielone Punkty Kontrolne (trasa 3 km, las; o godz. 10.00 wyjście
wszystkich drużyn ze szkoły w kierunku lasu; prosimy zabrać kompasy)
 gra miejska Stegna Stolemów (na terenie Kościerzyny)
- godz. 14.00-15.00 - obiad (w ramach wpisowego)
- godz. 15.00-18.00 - cd. konkurencji zlotowych:
 test krajoznawczo-turystyczny
 konkurs plastyczny - konkurs na najlepszy papierowy plakat o Kościerzynie w
dowolnym formacie i z dowolnymi dodatkami (prosimy zabrać własne materiały i
przybory)
 konkurs na piosenkę turystyczną
- godz. 18.00-18.45 - kolacja (w ramach wpisowego)
- godz. 19.00-21.00 - spotkanie z przedstawicielem Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
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- ok. godz. 21.00 - spotkanie opiekunów
- godz. 22.00 - cisza nocna
29.09.2019 r. (niedziela)
- do godz. 9.00 - śniadanie (w ramach wpisowego) i sprzątanie sal
- godz. 9.30 - zwiedzanie Kościerzyny z przewodnikiem
- ok. godz. 12.00 - zakończenie Zlotu
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XXXIV Wojewódzki Zlot SKKT PTTK
REGULAMIN
Kościerzyna 28-30.09.2019 r.
1. Cele:
 Integracja szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych województwa pomorskiego
 Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej
 Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi Kościerzyny
i Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
2. Organizatorzy:
 Oddział Regionalny PTTK im. doktora Mariana Czyżewskiego w Gdańsku
 Urząd Miasta Kościerzyna
 Szkoła Podstawowa nr 6 im. księdza doktora Bernarda Sychty w Kościerzynie
3. Współorganizatorzy:
 Nadleśnictwo Kościerzyna
 Wdzydzki Park Krajobrazowy
 Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub”
4. Patronat Honorowy:
 Pan Michał Majewski, Burmistrz Miasta Kościerzyna
5. Kadra Zlotu:
 Komendant: Anna Gołaszewska
 Sekretarz: Elżbieta Świerk (tel. 696 753 077)
6. Warunki uczestnictwa:
 W zlocie mogą uczestniczyć zorganizowane drużyny turystyczne szkół podstawowych
(klasy I-VIII) i ponadpodstawowych z województwa pomorskiego
 Drużyna składa się z maksymalnie 10 uczniów i 1 dorosłego opiekuna
 W Zlocie może uczestniczyć dowolna liczba drużyn z jednej szkoły
 Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego na cele statutowe w kwocie 38 zł
od każdego ucznia i opiekuna
 Drużynę należy zgłaszać pisemnie na adres: Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku,
ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk lub e-mailowo: pttk.krowiabrama@op.pl do dnia
21.09.2019 r. – preferowane zgłoszenie e-mailowe
 Wpłaty prosimy przekazywać na numer konta Oddziału Regionalnego PTTK w
Gdańsku: BGŻ BNP Paribas 88 2030 0045 1110 0000 0013 8880, zaś w tytule
przelewu obowiązkowo należy wpisać: Wpłata na cele statutowe – Zlot SKKT
Kościerzyna 2019
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 Uczestnicy są zobowiązani posiadać własne śpiwory i karimaty, zmienne obuwie,
kompas, kubek na picie
7. Świadczenia:
 1 nocleg w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie, ul. M.
Skłodowskiej-Curie 19
 wyżywienie: 3 posiłki od obiadu w sobotę 28.09.2019 r. do śniadania w niedzielę
29.09.2019 r.
 okolicznościowy znaczek zlotowy
 materiały krajoznawcze dla drużyny
 dyplomy dla drużyn za udział w Zlocie
 nagrody rzeczowe za konkurencje
 rozrywka na świeżym powietrzu i zwiedzanie Kościerzyny
 możliwość uczestnictwa we mszy św. w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego
8. Konkursy zlotowe:
 test krajoznawczo-turystyczny, obejmujący wiedzę o Kościerzynie i przyrodzie
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego – pisze 1 osoba z drużyny
 gry terenowa i miejska – startują wszystkie osoby z drużyny z opiekunami
 konkurs plastyczny – uczestniczą 3 osoby z drużyny
 piosenka turystyczna – występują wszyscy członkowie drużyny
9. Obowiązki uczestników Zlotu:
 przestrzeganie regulaminu Zlotu, przepisów ppoż., zasad ruchu drogowego, Karty
Turysty, przeepisów SP nr 6 w Kościerzynie, 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 członkowską są ubezpieczeni
 oczekujemy od uczestników Zlotu wzajemnej życzliwości i dobrego humoru
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,
papierosów, narkotyków i innych używek
 w przypadku naruszenia regulaminu Zlotu drużyna zostanie zdyskwalifikowana, a
dyrekcja szkoły poinformowana o tym fakcie
 uczestnicy Zlotu, ich opiekunowie oraz opiekunowie prawni wyrażają zgodę na
przechowywanie danych osobowych uczestników Zlotu w bazie danych
organizatorów Zlotu oraz przetwarzanie ich w celach organizacyjnych i
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promocyjnych; organizatorzy zobowiązują się do ochrony danych osobowych
uczestników zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, uczestnik
Zlotu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany bądź usunięcia;
brak zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych oraz cofnięcie
zgody spowoduje skreślenie z listy uczestników Zlotu
 ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Zlotu
 ewentualne pytania i wątpliwości proszę kierować na e-mail: pttk.krowiabrama@op.pl
11. Informacje dotyczące dojazdu:
 baza Zlotu mieści się w Szkole Podstawowej nr 6 im. księdza doktora Bernarda
Sychty w Kościerzynie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19
 dojście z dworca PKP Kościerzyna do szkoły piechotą (ok. 20 minut) lub dojazd
bezpłatnym autobusem miejskim linii nr 1 w sobotę, 28.09.2019 r. o godz. 9.25 sprzed
dworca PKP
Organizatorzy
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KARTA ZGŁOSZENIA – załącznik do programu i regulaminu
XXXIV Wojewódzkiego Zlotu SKKT PTTK
Kościerzyna 28-29.09.2019 r.
Nazwa drużyny: …................................................................................................................
Szkoła:...................................................................................................................................
Liczba uczniów:..........................
Opiekun drużyny (imię, nazwisko, adres korespondencji, telefon, e-mail)...........................
…............................................................................................................................................
Wpisowe w wysokości................ złotych zostanie wpłacone na miejscu zlotu/zostało
przelane na konto w dniu...................... (zbędne skreślić, preferowane wpłaty na konto – w
tytule przelewu obowiązkowo należy wpisać: Wpłata na cele statutowe – Zlot SKKT
Kościerzyna 2019)
Na kogo wystawić dyplom za uczestnictwo dla drużyny? Na szkołę czy na klub, koło? Podaj
dane: ....................................................................................................................
Lp.

Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Nr legitymacji PTTK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Oświadczam, że uczestnicy Zlotu zapoznali się z programem i regulaminem Zlotu oraz zobowiązują się
przestrzegać regulamin. Uczestnicy Zlotu, ich opiekunowie oraz opiekunowie prawni wyrażają zgodę na
przechowywanie danych osobowych uczestników Zlotu w bazie danych organizatorów Zlotu oraz
przetwarzanie ich w celach organizacyjnych i promocyjnych. Organizatorzy zobowiązują się do ochrony
danych osobowych uczestników zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Uczestnik
Zlotu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany bądź usunięcia, a brak zgody na
przechowywanie i przetwarzanie w ww. celach danych osobowych oraz cofnięcie zgody spowoduje
skreślenie z listy uczestników Zlotu.
...............................

...............………………................

Miejscowość i data

Czytelny podpis opiekuna drużyny
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OŚWIADCZENIE – załącznik do programu i regulaminu
XXXIV Wojewódzkiego Zlotu SKKT PTTK
Kościerzyna 28-29.09.2019 r.

Oświadczam, że ja oraz moje dziecko – uczestnik XXXIV Wojewódzkiego Zlotu SKKT PTTK, który
odbywa się w dniach 28-29.09.2019 r. w Kościerzynie, zapoznaliśmy się z regulaminem oraz programem
Zlotu. Oświadczam, że stan zdrowia uczestnika pozwala na samodzielne wzięcie udziału w konkurencjach i
w programie XXXIV Wojewódzkiego Zlotu SKKT PTTK. Wyrażam zgodę na udzielenie pomocy dziecku
w razie zaistnienia takiej konieczności. W sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka proszę o
kontakt telefoniczny: ....................... (proszę podać numer telefonu). Udział w XXXIV Wojewódzkim Zlocie
SKKT PTTK oznacza zgodę na publikację danych osobowych (imienia, nazwiska, nazwy szkoły i
miejscowości) w protokołach, listach uczestników, listach z wynikami, dyplomach, listach gratulacyjnych,
komunikatach końcowych, sprawozdaniach i w mediach. Udział w XXXIV Wojewódzkim Zlocie SKKT
PTTK oznacza również zgodę na publikację wizerunku uczestnika w okresie trwania Zlotu oraz w celach
promocyjnych, w tym sprawozdawczych, po zakończeniu Zlotu. Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę
odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez moje dziecko. Wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka w XXXIV Wojewódzkim Zlocie SKKT PTTK odbywającym się w dniach 28-29.09.2019 r. w
Kościerzynie. Organizatorzy zobowiązują się do ochrony danych osobowych uczestnika Zlotu zgodnie z
Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

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

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

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

Miejscowość i data

Podpis uczestnika

Podpis rodzica(ów) / opiekuna prawnego

7

