
 
ORGANIZATOR 
Oddział PTTK w Grudziądzu 
Klub Turystyki Kolarskiej PTTK KALINKA 
SPONSORZY 
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 
Gmina Grudziądz 
 ZUB POZIOM - Tomasz Ramlau 
KOMITET ORGANIZACYJNY 
Komandor  – Jacek Chróścicki tel. 795 433 830 
Z-ca    - Waldemar Wieczorkowski 
Sekretariat  – Anna Chróścicka 
Kwatermistrz  – Tadeusz Ciborowski 
Kierownik trasy – Zbigniew Grabowski 
 
TERMIN I MIEJSCE ZLOTU 

Zlot odbędzie się w dniach 27-29.09.2019  
w Zespole Szkół we Wroniu /k. Wąbrzeźna 

Zgłoszenia uczestnictwa i ksero wpisowego należy przesłać do dnia 19.09.2019 

 na adres: Jacek Chróścicki 

ul. Libelta 5/3, 86-300 Grudziądz 
 lub na e-mail jacekchroscicki@interia.eu 

Wpisowe: 55 zł  (wpisowe nie podlega zwrotowi) 
prosimy  wpłacić do dnia 18.09.2019 na konto w Banku Spółdzielczym 
27 9484 1033 0312 0004 2003 0001 z dopisaną adnotacją  „43 Jesień Kolarska” 

Po terminie zgłoszenia, należy skontaktować się z Komandorem 
KAŻDY UCZESTNIK OBOWIĄZKOWO ZABIERA ZE SOBĄ DOWÓD WPŁATY ZA 

WPISOWE 
Natomiast za NOCLEG ( 2 noce ) i obiad  -uczestnik opłaca na miejscu Zlotu 

Standard wyższy  -70 zł 
Standard niższy    - 55 zł 

Liczba miejsc ograniczona (65 osób) . 
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 
- nocleg w internacie na łóżkach, w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami 
(własny śpiwór) 
- naklejka okolicznościowa,  
- okolicznościowy gadżet 
- obiad w dniu 28.09.2019 

- nagrody za czołowe miejsca w konkursach 
- poczęstunek przy ognisku 
- oprawa muzyczna 
 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 
-posiadanie własnego śpiwora 
-posiadanie sprawnego roweru, dowodu tożsamości 
-przestrzeganie zasad ruchu drogowego 
- należy posiadać apteczkę w grupie 
-przestrzeganie regulaminu zlotu 
-młodzież do lat 18 uczestniczy tylko pod opieką osób dorosłych 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
-zlot nie posiada charakteru komercyjnego i  jest organizowany według 
zasadach  „non profit” 
- zlot odbywa się na zasadzie samoorganizacji, a uczestnicy zlotu dokonują 
jedynie wpłaty na organizację imprezy 
- organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
uczestnika osobom trzecim i na odwrót 
-uczestnik Zlotu pokrywa wszystkie szkody spowodowane przez niego  
- zaleca się uczestnikom ubezpieczyć na czas dojazdu i na powrót oraz od 
odpowiedzialności cywilnej 
- członkowie PTTK posiadają NNW w ramach składek członkowskich, pozostali 
ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie 
-ostateczna interpretacja Regulaminu Zlotu należy wyłącznie do organizatora  
zlotu 
PROGRAM ZLOTU 
27.09.2019 Piątek 16:30 – przyjmowanie uczestników 
 19:30 – rozpoczęcie Zlotu 
 20:15 – dyskoteka 
28.09.2019 Sobota 08.00 – dalsze przyjmowanie uczestników 
 09:15 – wyjazd na trasę 
 15:00 – obiad 
 16:30 – konkursy 
 19:00 – ognisko 
29.09.2019 Niedziela 10:00 – zakończenie Zlotu i zdanie pokoi 
 

Rajd odbędzie się  bez względu na pogodę. 

mailto:jacekchroscicki@interia.eu


SPONSORZY: 

 

   Starostwo Powiatowe 

    w Grudziądzu 

  

 

  Gmina Grudziądz 

 

 

     

ZAKŁAD  USŁUG  BUDOWLANYCH  
  TOMASZ RAMLAU 
 

Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu 

Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „KALINKA” 

 

 

 REGULAMIN 27-29.09.2019 Wronie 


