Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK
i Oddział PTTK w Kozienicach

zapraszają
na

Wojewódzki Zlot Młodzieży

„ŻYTKOWICE 2018”
Zlo t do finanso wany ze śro dkó w
Samo rządu Wo je wó dztwa Mazo wie ckie g o

1. Cele zlotu:
 uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
 popularyzacja turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży szkolnej
 kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży szkolnej
 integracja dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego
 poznawanie historii i tradycji niepodległościowych Mazowsza
 wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży turystyką kwalifikowaną
 popularyzacja zdobywania odznak turystycznych
 popularyzacja walorów krajoznawczych Ziemi Kozienickiej
 poprawa aktywności fizycznej dzieci i młodzieży

6. Świadczenia:
 przejazd autokarem
 komplet materiałów zlotowych dla każdego uczestnika
 potwierdzenie punktów do Odznaki Turystki Pieszej i Turysty Przyrodnika
 nagrody w konkursach krajoznawczym i historycznym
 ognisko i poczęstunek
 dyplomy uczestnictwa dla szkół
 członkowie PTTK z opłaconą składką za 2018 r. są ubezpieczeni na czas imprezy
pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

2. Organizator:
Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK

7. Postanowienia końcowe:
 za szkody wyrządzone przez uczestników Organizator nie ponosi odpowiedzialności
 osobom, które nie zgłoszą się na trasę nie przysługuje zwrot wpłaty
 uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty oraz poleceń
Organizatorów
 ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów

3. Partnerzy:
Oddział PTTK w Kozienicach
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych
4. Termin i program:
 Zlot odbędzie się w 20 września 2018 r., bez względu na pogodę
 10.00 - 10.30 – przybycie uczestników Zlotu do Żytkowic
 10.30 - 11.00 – rozpoczęcie Zlotu przy pomniku-mauzoleum Legionistów
 11.00 - wymarsz na trasę z Żytkowic do Królewskich Źródeł ok. 8 km (czarny szlak)
 13.00 - 14.30 – zakończenie Zlotu:
 konkursy: krajoznawczy i historyczny
 ognisko i poczęstunek
UWAGA! W razie niepogody trasa może zostać skrócona
5. Warunki uczestnictwa w Zlocie:
 w Zlocie biorą udział delegacje szkół (10 uczniów + 1 opiekun) z rejonów Warszawy
Płocka, Siedlec, Radomia, Mińska Mazowieckiego, Lipska, Warki i Kozienic; naboru
dokonują lokalne oddziały PTTK,
 pierwszeństwo uczestnictwa w Zlocie mają szkoły, w których działają SKKT
 zgłoszenia do dnia 14 września 2018 r. pocztą elektroniczną na adres:
poczta@mfo.pttk.pl
 wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty w wysokości 10 zł od osoby na konto
Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK nr 95 1240 5976 1111 0000 4745 7883
 opiekunowie biorą udział w rajdzie bezpłatnie

Do zobaczenia na Zlocie
Organizatorzy

