I Promienisty Zlot
Rowerowy z „Konusikiem”
18-19.06.2016 Pabianice

Plan Zlotu
18 czerwca 2016 r.
11.00-13.00 - Zakwaterowanie w Gimnazjum nr 3 (ul.
20 Stycznia 9/13) - W czasie zakwaterowania
fotograf wykona pocztówkę z Pabianic dla
rowerzysty (uczestnika zlotu);
13.00-14.00 – Wydawanie obiadu;

Komandor Zlotu – Monika Urbańska
V-ce Komandor – Tomasz Grabarczyk
Komisja techniczno-logistyczna – Ewa Skibińska
Dariusz Burzak
Sławomir Wojański
Arkadiusz Jaksa

Rodzinny Klub Turystyki Rowerowej „Konusik” PTTK
Pabianice pragnie zaprosić na I Zlot Promienisty z
„Konusikiem” wszystkich chętnych cyklistów z rodzinami.
Istnieje możliwość zapisów naszych sympatyków z naszego
miasta bez zakwaterowania i wyżywienia (fotografia +
prowiant na rajd + niespodzianka)

14.00 - Wraz z uczestnikami lokalnej
społeczności wyruszamy z pod szkoły ulicami
Pabianic, aby dotrzeć do ulicy Warszawskiej,
następnie całą grupą dotrzeć do ratusza na
powitanie z władzami miasta ;
15.00 – Rajd rowerowy – okolice Pabianic 40-50km
18.00 - Udajemy się kolumną pieszą na część
rozrywkową imprezy – ognisko – grill na MOSiR
Pabianice, zwany przez mieszkańców popularnie
„Lewitynem”;

Rozgrywki sportowe – między klubami –
siatkówka nagrody dla zwycięzców


Muzyka – czyli dyskoteka pod gwiazdami

Około 24.00 - Powrót do szkoły na zasłużony
odpoczynek;

19 czerwca 2016 r.
9.00 – Śniadanie i wykwaterowywanie
10.00 – Zwiedzanie Pabianic w grupach 15
osobowych z przewodnikami PTTK
13.00 – Uroczyste zakończenie Zlotu

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
1.
Zakwaterowanie i nocleg w Gimnazjum nr
3 im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach (ul.
20 Stycznia 9/13);

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

2.

Obiad oraz śniadanie;

Zgłoszenia na Zlot należy przesyłać na adres email: poczta@ktk-konusik.pabianice.pttk.pl do dnia
25.05.2016 r.

3.

Kiełbaskę i pieczywo na ognisko;

4.

Słodką bułkę + wafelek i wodę;

5.

Fotografię pamiątkową;

Wpisowe w wysokości 89 PLN należy wpłacać na konto
PTTK Pabianice (PA-CO-BANK Pabianice: 33 8788 0009
0014 8731 2006 0004) w tytule przelewu proszę
wpisać „Na cele statutowe RKTR Konusik”.
Istnieje również możliwość zapisów mieszkańców
Pabianic i okolic, bez zapewniania noclegu i
wyżywienia w cenie 49 PLN. (fotografia + prowiant
na rajd + niespodzianka)
Wpisowe można wpłacać również w Oddziale PTTK
Pabianice ul. Traugutta 2 (wejście od ul.
Zamkowej)
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zapisy
dokonywane są w kolejności wpłynięcia zgłoszeń.

6.
Pieczątkę pamiątkową Zlotu oraz
potwierdzenie do Odznaki KOT;
7.
Ubezpieczenie NNW dla uczestników
Zlotu;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
szkody poniesione przez uczestników jak i osoby
trzecie;
2.
Ilość miejsc na Zlocie ograniczona. O przyjęciu
na Zlot obowiązuje kolejność przyjęcia zgłoszeń;
3.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do
Organizatora;

