
XXI Zlot Przodowników Imprez na Orientację  
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REGULAMIN 

Termin i miejsce  

7-9 grudnia 2018 r., Smołdzęcino k. Połczyna Zdroju 

Organizator 

Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin 

Współorganizatorzy 

 Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK w Warszawie 

 Zachodniopomorski Oddział PTTK 

 Urząd Miasta Połczyn Zdrój 

 PSR Petarda Team Szczecin 

Cele imprezy 

 spotkanie kadry przodowników i organizatorów InO z Komisją InO ZG PTTK 

 wymiana doświadczeń kadry InO 

 popularyzacja imprez na orientację 

 poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Połczyna Zdroju 

 promocja województwa zachodniopomorskiego 

Komitet organizacyjny 

 Kierownik Zlotu: Bartłomiej Mazan (PInO 647) 

 Sekretariat: Aleksandra Mazan 

 Strona internetowa: Hubert Świerczyński 

 Logo Zlotu: Dariusz Zając 

… oraz grono Członków i Sympatyków KOS BnO Szczecin  

Zgłoszenia i wpisowe 

Tabela opłat 
Przodownicy 

InO 
Członkowie 

PTTK 
Pozostali 

wpisowe normalne (do 1.12) 130 zł 140 zł 150 zł 

wpisowe zwiększone (od 2.12) 150 zł 160 zł 170 zł 

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, datę urodzenia, klub i miejscowość, adres 

zamieszkania, e-mail oraz numer uprawnień (legitymacji PTTK i/lub PInO) należy 

wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://bno.szczecin.pl/. 

http://bno.szczecin.pl/


Wpisowe należy wpłacić na konto KOS BnO Szczecin, ul. Somosierry 32c Szczecin 71-181: 

13 1950 0001 2006 2172 4628 0001 (z dopiskiem w tytule przelewu: „Zlot PInO 2018” 

i podaniem nazwiska). O wysokości wpisowego decyduje data zaksięgowania wpłaty.  

Osoby, które spóźnią się z wpłatą, zostaną poproszone o dokonanie dopłaty do wyższej 

stawki wpisowego.  Na Zlot prosimy zabrać dokumenty potwierdzające prawo  

do niższego wpisowego. Ich brak będzie skutkował naliczeniem wyższego wpisowego. 

Posiadacze biletu KInO ZG PTTK mają zapewniony darmowy udział w Zlocie pod 

warunkiem przesłania wymaganego przez Organizatora zgłoszenia w terminie do 1.12. 

Ramowy plan Zlotu 

7 grudnia (piątek) 

od 15:00 – praca sekretariatu, przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników w bazie Zlotu 

od 17:00 – możliwość startu w Mini InO, MnO (Ogólnopolska za 3pkt.) oraz zwiedzania 

Muzeum Myśliwskiego  

od 20:00 – integracja: ognisko z kiełbaskami (w przypadku sprzyjających warunków 

kulig) 

ok. 23.00 – zamknięte spotkanie Komisji InO ZG PTTK 

8 grudnia (sobota) 

9:00 – śniadanie (we własnym zakresie) 

10:00-11:00 – powitanie uczestników i gości XXI Zlotu PInO, wystąpienia, wręczenie 

wyróżnień: Srebrna Odznaka Zasłużonych w Pracy PTTK Wśród Młodzieży, 

Honorowego PInO, OInO dla Najwytrwalszych  

12:00-16:30 – zwiedzanie Połczyna Zdroju z Przewodnikiem, obiad 

od 17:00 – czas wolny: możliwość startu w Mini InO,  MnO,  zwiedzanie Muzeum 

Myśliwskiego  

od 19:00 – uroczysta kolacja, otwarte spotkanie Komisji InO ZG PTTK, forum dyskusyjne 

9 grudnia (niedziela) 

9:00 – śniadanie (we własnym zakresie) 

do 12:00 – opuszczanie bazy 

 



Świadczenia 

 dwa noclegi w warunkach hotelowych (pokoje z łazienkami) - ilość miejsc ograniczona 

 wyżywienie: obiad i biesiada w sobotę, przekąski i napoje podczas Zlotu 

 zwiedzanie Połczyna Zdroju z Przewodnikiem 

 pamiątkowy, metalowy znaczek zlotowy oraz odcisk okolicznościowej pieczęci  

 możliwość weryfikacji OInO wszystkich stopni 

 możliwość skorzystania na miejscu z sauny i jacuzzi w dowolnym czasie 

 kulig w przypadku odpowiednich warunków atmosferycznych lub ognisko z kiełbaskami 

 zwiedzanie Muzeum Myśliwskiego 

 transport w sobotę na trasie Smołdzęcino-Połczyn Zdrój-Smołdzęcino 

 udział w etapie Ogólnopolskim MnO 

 inne - dotychczas nieujawnione 

Baza imprezy 

Gospodarstwo Agroturystyczne Mała Wenecja. Smołdzęcino 11, 78-523 Nowe Worowo 

Dojazd 

 pociągiem do stacji Świdwin, Drawsko Pomorskie lub Złocieniec, a następnie PKS-em 

lub busami do Połczyna Zdroju  

Do samej miejscowości Smołdzęcino transportem publicznym bardzo trudno 

dojechać, dlatego w przypadku problemów z transportem, po wcześniejszym 

uzgodnieniu organizator postara się pomóc dojechać osobom, które na Zlot 

wybierają się komunikacją publiczną. 

 własnym transportem 

Postanowienia końcowe 

 Zlot odbędzie się bez względu na pogodę 

 członkowie PTTK objęci będą w trakcie Zlotu ubezpieczeniem od NNW członków 

Towarzystwa (pod warunkiem opłacenia składki członkowskiej na dany rok), 

pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 

 za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada 

 za wszelkie zniszczenia na terenie bazy odpowiadają uczestnicy, pokrywają oni 

także koszty ewentualnej naprawy 

 zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń; osoby zgłoszone, lecz 

nieobecne na Zlocie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego 



 osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Zlocie pod opieką dorosłego opiekuna 

 uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych Organizatorowi danych 

osobowych na potrzeby organizacji Zlotu oraz na publikację zdjęć - dane te nie 

będą udostępniane innym osobom i instytucjom 

 w budynkach na terenie bazy obowiązuje całkowity zakaz palenia 

 uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych  

i innych związanych z bezpieczeństwem uczestników oraz do stosowania się  

do zaleceń Kierownictwa Zlotu 

 Organizatorzy mają prawo do usunięcia ze Zlotu osób nieprzestrzegających 

ustaleń Regulaminu 

 ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Zlotu 

 wszelkie zmiany regulaminu oraz dodatkowe informacje publikowane będą  

na stronie internetowej Organizatora 

Do zobaczenia na Zlocie! 

Organizator 

 

 

Partnerzy i sponsorzy 

 

 

 

 

 


