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XXXI WOJEWÓDZKI ZLOT SKKT PTTK PTSM 

PROGRAM (wstępny) 

Cedry Wielkie 30.09-02.10.2016 r. 

 

 

30.09.2016 r. (piątek) 

od godz. 16:00 Przyjazd uczestników Zlotu do Cedrów Wielkich – zakwaterowanie 

w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich ul. Osadników Wojskowych 21 

godz. 18:00 Rozpoczęcie Zlotu na terenie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu 

przy ul. Osadników Wojskowych 41, ognisko z konkursem piosenki 

turystycznej 

godz. 22.00  Cisza nocna 

 

 

01.10.2016 r. (sobota) 

do godz. 8.00  Śniadanie (we własnym zakresie, dostępny będzie wrzątek) 

od godz. 8:30 Rozpoczęcie konkurencji zlotowych: 

 Test krajoznawczo-turystyczny o gminie Cedry Wielkie 

 Marsz na Orientację (potrzebny własny kompas) 

 Konkurs na pracę plastyczną promującą Cedry Wielkie 

(materiały należy zabezpieczyć we własnym zakresie) 

 konkurencje sportowe 

od godz. 13.30 Obiad (w ramach wpisowego) 

godz. 15.00  Wycieczka na trasie Cedry Wielkie – Trutnowy 

godz. 18.30  Kolacja (w ramach wpisowego) 

godz. 20.00  Spotkanie z członkiniami koła gospodyń wiejskich 

godz. 22.00  Cisza nocna, odpoczynek 

 

 

02.10.2016 r. (niedziela) 

godz. 8:00  Śniadanie (w ramach wpisowego), sprzątanie miejsca pobytu 

godz. 9:00-11.30 Zawody kajakowe na przystani żeglarskiej w Błotniku 

godz. 12:00 Podsumowanie zmagań zlotowych, wręczenie dyplomów i nagród  
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XXXI Wojewódzki Zlot SKKT PTTK PTSM 

REGULAMIN 

Cedry Wielkie 30.09.-02.10.2016 r. 

 

 

1. Cele: 

 Integracja szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych województwa pomorskiego 

 Popularyzacja turystyki, krajoznawstwa i ochrony przyrody 

 Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi gminy 

Cedry Wielkie 

2. Organizatorzy: 

 Oddział Regionalny PTTK im. dr. Mariana Czyżewskiego w Gdańsku 

 Urząd Gminy Cedry Wielkie 

 Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich 

3. Współorganizatorzy: 

 Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich 

 Przystań żeglarska Błotnik w Cedrach Wielkich 

4. Patronat Honorowy: 

 Wójt Gminy Cedry Wielkie 

5. Kadra Zlotu: 

 Komendant: Hanna Jarosz 

6. Warunki uczestnictwa: 

 W zlocie mogą uczestniczyć zorganizowane drużyny turystyczne szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego 

 Drużyna składa się z maksymalnie 6 uczniów i 1 dorosłego opiekuna 

 Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego w wysokości 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-mail: pttk.krowiabrama@op.pl lub e-mail: 

akg@wp.pl do dnia 27.09.2016 r. Preferowane zgłoszenie e-mailowe 

 Wpłat należy dokonać na numer konta Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku 

numer rachunku: z dopiskiem „Zlot SKKT Cedry Wielkie” 

 Uczestnicy są zobowiązani posiadać własne śpiwory i karimaty oraz zmienne 

obuwie 

mailto:pttk.krowiabrama@op.pl
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7. Świadczenia: 

 2 noclegi w salach lekcyjnych w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich 

 wyżywienie: 3 posiłki od obiadu w sobotę do śniadania w niedzielę 

 okolicznościowy znaczek zlotowy 

 materiały krajoznawcze dla drużyny 

 dyplomy i nagrody rzeczowe w konkursach 

 dyplomy dla drużyn 

 rozrywka na świeżym powietrzu 

8. Konkursy zlotowe: 

 Marsz na orientację – zespoły 2-osobowe, posiadające kompas i długopis 

 Test krajoznawczo-turystyczny – obejmujący wiedzę o gminie Cedry Wielkie 

i Żuławach – 2 osoby z drużyny 

 Konkurs piosenki turystycznej – skład dowolny 

 Konkurs na pracę plastyczną promującą gminę Cedry Wielkie  

– udział bierze 2 członków drużyny, praca jest wykonywana na miejscu, może być 

wykonana dowolną techniką, uczestnicy przygotowują materiały plastyczne we 

własnym zakresie 

 Konkurencje sportowe – uczestniczą wszyscy członkowie drużyny 

9. Obowiązki uczestników Zlotu: 

 Przestrzeganie regulaminu Zlotu, przepisów ppoż., zasad ruchu drogowego, Karty 

Turysty, regulaminu Placu Zabaw, 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 są ubezpieczeni 

 Oczekujemy od uczestników Zlotu wzajemnej życzliwości, dobrego humoru i pogody 

ducha 

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, tytoniu, 

narkotyków i innych używek 

 W przypadku naruszenia regulaminu Zlotu drużyna zostanie zdyskwalifikowana, 

a dyrekcja szkoły poinformowana o tym fakcie 

 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Zlotu 

 Ewentualne pytania i wątpliwości proszę kierować na e-mail: akg@wp.pl 

11. Informacje dotyczące dojazdu: 

 Baza Zlotu mieści się w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich 

ul. Osadników Wojskowych 21 

 Dojazd do Cedrów Wielkich autobusem nr 865 lub 864 sprzed dworca głównego PKP 

w Gdańsku 



4 

 

                            
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

na XXXI Wojewódzki Zlot SKKT PTTK PTSM 

Cedry Wielkie 30.09.-02.10.2016 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) 

 

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 

Numer 

legitymacji 

PTTK 

1. 
 

 

   

2. 
 

 

   

3. 
 

 

   

4. 
 

 

   

5. 
 

 

   

6. 
 

 

   

Oświadczam, że uczestnicy Zlotu zapoznali się z jego regulaminem  i zobowiązują się go 

przestrzegać. 

………………………………..    ……………………………………

 Miejscowość i data               czytelny podpis opiekuna drużyny 


