REGULAMIN
XX WIELKOPOLSKIEGO SZKOLENIOWEGO ZLOTU
PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK
29 września do 2 października 2022 r.
Sieraków
I. ORGANIZATORZY
• Oddział Poznański PTTK im. Bernarda Chrzanowskiego
• Klub Turystyki Rowerowej „SIGMA”
II. PARTNERZY ZLOTU
• Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK
• Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
• Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
• Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
• Urząd Gminy w Sierakowie
• Wielkopolska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK
III. KOMITET ORGANIZACYJNY
• Komandor Zlotu
Ryszard Rurka
• Z-ca Komandora
Jolanta Walkowiak
• Prowadzenie grup
Ryszard Rurka, Andrzej Szymański, Adam
Walkowiak, Robert Swinarski
• Konkursy
Ewa Krenz, Antoni Azgier, Jolanta Walkowiak,
Adam Walkowiak
IV. CELE ZLOTU
• zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności w organizowaniu i prowadzeniu
imprez kolarskich (zlotów, rajdów i wycieczek) przez przodowników turystyki
kolarskiej PTTK
• wymiana doświadczeń w zakresie upowszechniania krajoznawstwa, znajomości
ochrony przyrody i zabytków
• promocja przyrodniczych i historycznych walorów Sierakowskiego Parku
Krajobrazowego oraz Ziemi Międzychodzkiej
• propagowanie turystyki jako formy aktywnego wypoczynku
oraz integracja środowiska turystów rowerowych
• zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych

V. MIEJSCE ZLOTU
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierakowie ul. Poznańska 28
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
• W Zlocie mogą uczestniczyć Przodownicy Turystyki Kolarskiej PTTK członkowie
PTTK, oraz nie zrzeszeni w PTTK w miarę wolnych miejsc.
• Kwotę wpisowego należy wpłacić na konto
Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK
nr konta: 21 9068 1013 0000 0000 0020 7288
z dopiskiem: „Składka na Zlot w Sierakowie”.
• Kartę zgłoszenia na Zlot wraz z potwierdzeniem przelewu, należy przesłać pocztą
elektroniczną na adres e-mail: rysrur@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres: WKO
PTTK, 61-773 Poznań, Stary Rynek 90/89 w terminie do dnia 10 września 2022 r.
• Po otrzymaniu zgłoszenia z potwierdzeniem przelewu, organizator prześle
potwierdzenie przyjęcia na Zlot. Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu na Zlot
decyduje kolejność zgłoszeń.
VII. WPISOWE
• Honorowy Przodownik TKol. PTTK
• Przodownik TKol. PTTK
• Członek PTTK
• Osoba nie zrzeszona

- 240,00 zł
- 250,00 zł
- 260,00 zł
- 270,00 zł

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
• 3 noclegi w domkach 4 i 5 – osobowych, wyżywienie: 3 obiadokolacje w czwartek,
piątek i sobotę, śniadania: piątek sobota i niedziela.
• udział w biesiadzie turystycznej w sobotę
• słodkie pieczywo na trasę w piątek i sobotę
• bilety wstępów do obiektów zwiedzanych oraz opłata przewodników
• zlotowy znaczek metalowy, wklejka i odcisk pieczęci zlotowej
• puchary i nagrody dla zwycięzców w konkursach
• mapy oraz materiały krajoznawcze
IX. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
• Posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, aktualnej legitymacji PTTK
(dotyczy członków PTTK), młodzież ucząca się powinna posiadać legitymację
szkolną lub studencką,
• uczestnicy którzy nie są członkami PTTK, lub nie posiadają opłaconej składki za
dany rok, zobowiązani są ubezpieczyć się we własnym zakresie od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas Zlotu,
• przestrzeganie Karty Turysty i Regulaminu Zlotu,
• posiadanie sprawnego roweru, wyposażonego zgodnie z przepisami kodeksu
drogowego,
• przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz ochrony przyrody
• grupy zorganizowane winny posiadać apteczkę pierwszej pomocy

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Zlot nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany według zasady „non
profit”
• Zlot odbywa się na zasadzie samoorganizacji, a uczestnicy Zlotu dokonują jedynie
wpłat na organizację imprezy
• Młodzież do lat 18 może wziąć udział tylko pod opieką osoby dorosłej
• Organizatorzy Zlotu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez uczestników Zlotu osobom trzecim i na odwrót
• W razie nie przybycia na Zlot wpisowe nie podlega zwrotowi
• Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa Zlotu.
PROGRAM ZLOTU

29.IX czwartek
• Od godz.14:00 przyjmowanie uczestników Zlotu, wydawanie świadczeń
• 17:00 – 18:00 obiadokolacja
• 19:00 – Otwarcie Zlotu, wieczór wspomnień, wieczorek taneczny
30.IX piątek
• 7:30 – 8:30 śniadanie
• 9:00 – 9:45 pogadanka z policjantami na temat przepisów regulujących ruch
rowerowy na drogach
• 10:15 - Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie - zwiedzanie z przewodnikiem
• 11:45 - Kościół Pobernardyński, obecnie parafialny p.w. NMP Niepokalanie Poczętej
– oprowadzenie przez proboszcza parafii
• 13:30 – Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie – zwiedzanie sal
wystawienniczych z przewodnikiem, prelekcja na temat walorów przyrodniczych i
krajoznawczych Sierakowskiego Parku Krajobrazowego
• 15:30 – Góra Głazów w Upartowie, punkt widokowy
• 17:00 – 18:00 obiadokolacja
• 18:00 – konkurs strzelecki z broni pneumatycznej, konkursy sprawnościowe
• 20:00 - posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Turystyki Kolarskiej
• 21:00 – wieczorek taneczny
01.X sobota
• 7:00 - 8:00 śniadanie
• 8:45 – wyjazd na trasę: Sieraków – Zatom – Zatom Stary – Międzychód - Sieraków
(okolo 40 km)
• 9:00 – Państwowa Straż Pożarna w Sierakowie - pokaz udzielania pierwszej
pomocy w nagłych wypadkach
• Dąb Józef w Marianowie
• Przeprawa promowa na Warcie w Zatomiu Starym
• 12:30 - Międzychód – zwiedzanie z przewodnikiem miasta (pieszo, bez rowerów)
• 15:00 - wyjazd do bazy w Sierakowie
• 17:00 – 18:00 obiadokolacja
• 18:00 – c.d. konkursów, konkurs krajoznawczy
• 19:00 – 22:00 biesiada turystyczna
02.X niedziela
• 8:00 - śniadanie
• 9:00 – rozdanie nagród, zakończenie Zlotu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
uczestników Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest
Klub Turystyki Rowerowej Sigma przy Oddziale Poznańskim PTTK w Poznaniu zwany
dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
Oddział Poznański PTTK, 61-773 Poznań, Stary Rynek 90, adres e-mail: rysrur@wp.pl, tel.
602 463 586.
2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie Karty zgłoszenia na XX
Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Zlotu
raz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją Zlotu oraz po, w tym: udostępnienie
listy uczestników i zdjęć z rajdu na stronie internetowej Klubu, oraz zdjęć na fanpage
Klubu, a także na łamach prasy lokalnej i w wydawnictwach Poznańskiego Oddziału PTTK
w Poznaniu oraz współorganizatorów Zlotu.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje,
że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Zlotu. Lista uczestników Zlotu
będzie przechowywana do 31 grudnia 2022 roku.
6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz
ograniczenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
10. Uczestnik Zlotu zapoznając się regulaminem oświadcza tym samym, że zapoznał się z
klauzulą informacyjną, przyjmuje do wiadomości i akceptuje treści w niej zawarte.
Projekt współfinansowany przez

