
1. Pokoje zostały przydzielone zgodnie z prośbami, jeśli ktoś nie podał swoich preferencji został 

dobrany losowo, reklamacji nie przyjmujemy :) 

Pokoje w pełni wyposażone (TV, lodówka, łazienka, ręcznik) 

2. Smołdzęcino to wioska, najbliższy sklep znajduję się w Połczynie Zdroju, prosimy aby 

uwzględnić to przed przyjazdem 

3. Biuro Zlotu znajdować się będzie w dużym budynku na pierwszym piętrze, ostatni pokój po 

lewej stronie. (oznaczymy lampionami) 

W biurze będzie można potwierdzić książeczki okolicznościową pieczątką Zlotową. 

4. Osoby korzystające ze zniżek (PInO lub Członkowie PTTK) zostaną poproszone o okazanie 

ważnych legitymacji PTTK (z opłaconą składką za 2018 rok) w przypadku braku dokumentu 

będziemy prosić o dokonanie dopłaty do wyższej stawki wpisowego 

3. Posiłki - Śniadania w sobotę i niedzielę we własnym zakresie. Zapewniamy prowiant na 

ognisko w piątek, obiad o godzinie 16:00 w sobotę oraz sytą biesiadę w sobotę wieczorem.  

4. Dzięki uprzejmości naszego sponsora Browar Połczyn będziecie mieli okazje spróbować piwa 

z lokalnego browaru. Trunku jest tyle, że powinno wystarczyć na całą imprezę :) 

5. Na Zlocie PInO nie może zabraknąć tras. Przygotowaliśmy dla Was Mini InO na terenie 

ośrodka (1 punkt do OInO) oraz jeden etap w lesie (3 punkty do OInO) 

Parametry: 

Mini InO: Długość trasy około 1km, skala mapy nieznana, ilość punktów 17 

etap w lesie "O3" Długość trasy 3,8km z dojściami do lasu łącznie 5,8 km, ilość punktów 21, 

skala mapy 1:10 000. 

Trasy będą dostępne od piątku od godziny 15:00 do niedzieli do godziny 12:00. 

Po przybyciu do bazy otrzymacie mapy oraz karty startowe. Prosimy aby czas startu i mety 

wpisać samemu. Przy liczeniu wyników czas nie będzie brany pod uwagę, ewentualnie podamy 

go dla celów informacyjnych. 

Po pokonaniu trasy uzupełnione karty należy oddać w biurze Zlotu. 

Wyniki oraz wzorcówki ukażą się na stronie Zlotu w niedzielę.  

6. Sauna, Jacuzzi: przez cały czas trwania Zlotu będzie możliwość skorzystania z sauny lub 

jacuzzi. Do Jacuzzi mieści się 8 osób. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie tego faktu 

organizatorom.  

Prosimy o dobieranie się w grupki aby nie było sytuacji, że saunę grzejemy dla 1 osoby :) 

W piątek w zasadzie przez całą noc jeśli tylko będą chętni będzie można korzystać. W sobotę po 

powrocie ze zwiedzania będzie czas wolny w którym również będzie można się zrelaksować.  

Następnie w sobotę po zebraniu sauna i jacuzzi ponownie będą do waszej dyspozycji. 

 

7. Muzeum Myśliwskie: na terenie ośrodka znajduję się mini muzeum myśliwskie z trofeami. 

Ciekawostką jest niespotykany nigdzie indziej zając z rogami ;) Muzeum będzie można zwiedzić 

w dowolnym czasie Zlotu. 

8. Wycieczka krajoznawcza: wyjazd autokarem w sobotę o godzinie 11:30 trasa: Smołdzęcino-

Połczyn Zdrój- Szwajcaria Połczyńska-Stare Drawsko-Smołdzęcino. 

Podczas wyprawy będzie nam towarzyszyć nam Przewodnik :) 


