XV Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK
Bachotek 10-12.05.2019

RAMOWY PROGRAM
XV Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży Wiejskiej PTTK
Bachotek 10-12.05.2019
Organizator: PTTK Oddział w Brodnicy, Komisja Środowiskowa ZG PTTK

10.05.2019 - Dzień pierwszy - piątek
12:00 - 14:00

rejestracja i zakwaterowanie uczestników zlotu w SW PTTK Bachotek

14:00 - 15:00

posiłek turystyczny

15:30 - 18:30

Pakiet zajęć

GRUPA I
Gra terenowa „Wodna wojna”
Grupa zostaje podzielona na zespoły, które budują w lesie swoje szałasy.
Następnie zdobywają swoje bazy, tocząc bitwę na bomby balonowe z wodą.
GRUPA II
Gra terenowa „Bieg rzeźnika”
Grupa zostaje podzielona na zespoły, które mają do przejścia trasę w lesie, z różnymi sportowymi
i sprawnościowymi zadaniami do wykonania.
W pakiecie zajęć jest wątek wodniacki.

19:00 - 19:30 - oficjalne otwarcie XV Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży Wiejskiej PTTK
w Bachotku
19:30 - 20:30 - kolacja, ognisko
11.05.2019 - Dzień drugi - sobota
7:30 - 8:30 - śniadanie
9.00 - 12:00 - Poznajemy Pojezierze Brodnickie - ekologicznie i przyrodniczo - Brodnicki
Park Krajobrazowy - przejście jedną ze ścieżek edukacyjnych oraz poznanie wystawy stałej
fauny i flory Pojezierza Brodnickiego.
13.00 - 14.00 - obiad
14.30 - 17.00 - Zwiedzanie Brodnicy
17:30 - 19.00 - TEST WIEDZY NABYTEJ PODCZAS WYCIECZKI oraz Prezentacja SKKT
PTTK z miejsca zamieszkania (max 10 min.) .
Każda grupa się przedstawia , prezentacja podlega ocenie, która wpływa na końcową
klasyfikację drużyn.

19.00 - 20.00 - kolacja, ognisko
12.05.2019 Dzień trzeci - niedziela
8:00 - 9:00 - śniadanie (wydanie suchego prowiantu) - wykwaterowanie
10:00 - uroczyste zakończenie zlotu

1. ORGANIZATOR I PARTNERZY:
Organizatorzy: Oddział PTTK w Brodnicy, Komisja Środowiskowa ZG PTTK
Partnerzy: Brodnicki Park Krajobrazowy

2. CELE ZLOTU:
a) promocja krajoznawstwa i turystyki poprzez propagowanie aktywnych form
wypoczynku wśród dzieci i młodzieży,
b) promocja walorów turystycznych i krajoznawczych Pojezierza Brodnickiego,
c) przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w działalności
turystycznej,
d) wskazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu,
e) integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk, w szczególności - z terenów
wiejskich,
f) wymiana doświadczeń z zakresu turystyki młodzieżowej i propagowanie osiągnięć
szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych.

1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1) Zlot jest przeznaczony dla młodzieży reprezentującej Szkolne Koła Krajoznawczo Turystyczne PTTK.
2) Warunkiem uczestnictwa w zlocie jest posiadanie ważnej legitymacji PTTK z opłaconą
składką członkowską za 2019 rok. Każdy uczestnik zlotu z ważną legitymacją PTTK
jest objęty ochroną ubezpieczeniową Ergo Hestia od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Organizator zlotu nie ubezpiecza dodatkowo uczestników zlotu.
3) W zlocie biorą udział 4 – 5 osobowe drużyny plus opiekun.
4) Opłata zlotowa wynosi 145 zł od każdej osoby.
5) O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kartę zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty
należy przesłać na adres: Oddział PTTK w Brodnicy, ul. Kościuszki 12, 87-300
Brodnica lub na mail: pttk4@wp.pl
6) Numer konta: 14 9484 1150 0000 3304 2000 0007 ( w tytule przelewu : ZLOT ), Bank
Spółdzielczy w Brodnicy

2. ŚWIADCZENIA:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

- noclegi
- wyżywienie
- znaczek okolicznościowy
- odcisk pieczątki okolicznościowej i pieczątki ozdobnej Stanicy
- materiały promocyjne Pojezierza Brodnickiego
- dyplomy uczestnictwa w zlocie
- nagrody dla najlepszych uczestników zlotu

3. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:
a) - ważna legitymacja PTTK,
b) - odpowiedni ubiór i obuwie dostosowane do zmiennych warunków
pogodowych,
c) - przestrzeganie przepisów ppoż, zasad BHP, Karty Turysty, regulaminu
porządkowego Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
- zgłoszenia na Zlot przyjmuje Biuro Oddziału PTTK w Brodnicy do 31 marca 2019 r.,
- każda drużyna przyjęta na Zlot otrzyma potwierdzenie przyjęcia drogą mailową
najpóźniej do 30 kwietnia 2019 r.,
- w przypadku nieprzybycia na zlot wpisowe nie będzie zwrócone,
- zlot odbędzie się bez względu na pogodę,
- program zlotu jest programem ramowym, organizator zastrzega sobie prawo zmian,
- ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń,
- organizator może odwołać zlot jeżeli uczestników będzie mniej niż 80 osób.

5. KONTAKT:
Oddział PTTK w Brodnicy, ul. Kościuszki 12, 87 – 300 Brodnica, tel. 56/4982828,
email: pttk4@wp.pl, uczestnicy zlotu zgłaszają się do Stanicy Wodnej PTTK
w Bachotku, 87-312 Pokrzydowo (WAŻNE: w gps proszę nie wpisywać nazwy
Bachotek, a nazwę Pokrzydowo)

