Opolski Klub Turystyki
Rowerowej „Rajder”

Zaproszenie to kierujemy, przede wszystkim, do wszystkich osób czynnie zaangażowanych w organizację turystyki rowerowej, a więc liderów lub członków zarządów stowarzyszeń oraz osób aktywnie uczestniczących w ich działalności, a także do wszystkich osób, które zamierzają w przyszłości powołać stowarzyszenie rowerowe – nie tylko turystyczne – lub są zaangażowani w działalność grup nieformalnych w
swoim środowisku, a także do szerokiego kręgu działaczy indywidualnych oraz przedstawicieli Urzędów Gmin i Powiatów Opolszczyzny.
Zapraszamy przede wszystkim osoby z Opolszczyzny, ale także ze stowarzyszeń z innych województw i z Czech, mając nadzieję, ze swoim
dorobkiem wzbogacą wzajemną wymianę doświadczeń, która jest jednym z podstawowych celów tego Zlotu. Zachęcamy wiec serdecznie do
udziału w Zlocie i wspólnego spędzenia weekendu. Do zobaczenia w
Opolu.

Organizator

Przyjmowanie uczestników Zlotu w piątek od godziny 17.00.
Zakończenie Zlotu w niedzielę do godz. 11.00.

Termin i miejsce zgłoszenia
Zgłoszenia pisemne należy przesłać pocztą lub e-mailem na adres:
Opolski Klub Turystyki Rowerowej „Rajder”
45-052 Opole, ul. Oleska 23/4
info@rajder.opole.pl
lub przekazać osobiście do organizatora na zebraniach klubowych w
każdy czwartek w godz. 18.00 – 19.00 w C.H. Solaris lub Miejskim
Centrum Org. Pozarządowych w Opolu, ul. Żeromskiego 3 (I piętro).
Zgłoszenia telefoniczne: 77 4541044, 601980473
Termin zgłoszeń upływa 13 października br.

Czesław Szlachcic (507376456) – komandor Zlotu, Grzegorz Res
(781768556), Marek Madej (601980473), Albert Szymański
(503644456) – szkolenia, Grażyna Szwedowska (692334389) – kwatermistrz, Kazimierz Pierzga (696880305) – zwiedzanie, kier. trasy.

W zgłoszeniu należy podać dane personalne i teleadresowe oraz zaznaczyć wybrane świadczenia – zgodnie z kartą zgłoszenia ● ilość miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń ● przed wniesieniem opłaty
należy uzyskać potwierdzenie (e-mailem lub telefonicznie) przyjęcia
na Zlot ● nie trzeba przysyłać kopii potwierdzenia wpłaty ● nie będą
przyjmowane zgłoszenia i wpłaty wpisowego po ww. terminie – poza
wyjątkowymi wypadkami, po uzgodnieniu z organizatorem.

Wpisowe
Zlot został dofinansowany
przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego.

ZAPROSZENIE
II Wojewódzki Zlot
Animatorów
Turystyki Rowerowej

Publikacje krajoznawcze
dostarczył Urząd Miasta Opola.

Cel Zlotu
Integracja środowiska rowerowego: wzajemne bliższe poznanie się
stowarzyszeń oraz osób - animatorów turystyki rowerowej w swoim
środowisku. Wymiana doświadczeń w prowadzeniu stowarzyszeń,
podsumowanie sezonu bieżącego roku, ustalenie harmonogramu imprez oraz zakresu współpracy na przyszły rok. Podnoszenie kwalifikacji w prowadzeniu stowarzyszeń. Promocja walorów Opolszczyzny dla
turystyki rowerowej oraz wymiana doświadczeń w tej dziedzinie.

Termin i miejsce Zlotu
19 - 20 - 21 października 2012 roku (piątek - sobota - niedziela)

Opole
19 - 20 - 21 października 2012 r.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Niezapominajka”
Zespół Placówek Oświatowych
Adres: 45-073 Opole, ul. Torowa 7
Telefon: 077 454 2855, 077 453 1178

 dzieci i młodzież oraz osoby bez dochodu
 pozostali turyści
 uczestnicy Zlotu nie korzystający z noclegów

50 zł
70 zł.
5/15 zł

Wpisowe należy wpłacić przy zgłoszeniu lub na konto:
OKTR „Rajder” 45-052 Opole, ul. Oleska 23/4, nr:
17 1140 1788 0000 3322 9500 1001
w BRE BANK S.A. O/Opole, z dopiskiem „Zlot Animatorów”
Zgłoszenie jest ważne dopiero z chwilą wpłaty gotówki lub wpływu
pieniędzy na konto! Ww. wielkości wpisowego są aktualne przy pełnej
obsadzie pokoju. W wypadku niepełnej obsady obowiązuje dopłata.

Zakwaterowanie i świadczenia
 2 noclegi: budynek murowany, pokoje 3-4 osobowe, tapczany z
pościelą, łazienki i ubikacje wspólne, ciepła woda non stop, sala konferencyjna, świetlica, kuchnia: czajnik elektryczny, naczynia, lodówka
 pełne wyżywienie: kolacja w piątek, śniadanie i obiad w sobotę,
śniadanie w niedzielę  znaczek zlotowy  pieczątka zlotowa 
dyplom uczestnictwa  przechowalnia dla rowerów w garażu 
opieka przewodnicka na trasie i w zwiedzanych obiektach  bezpłatne
zwiedzanie obiektów  pilnowanie rowerów w trakcie zwiedzania 
kiełbasa i pieczywo na grilla (w sobotę)  podstawowy serwis rowerowy oraz apteczka i podstawowa pomoc przedmedyczna na trasie pilotowanej przez organizatora  bezpłatny parking dla samochodów
na strzeżonym terenie  komputery z dostępem do Internetu

Program Zlotu
Piątek – 19 października
17.00 - 23.00
19.30 - 20.00
20.15 - 20.30
20.30 - 22.00

przyjmowanie uczestników, zakwaterowanie;
kolacja;
otwarcie Zlotu, omówienie programu;
prezentacja uczestników i ich stowarzyszeń, wymiana doświadczeń w prowadzeniu stowarzyszeń.

Sobota – 20 października
8.30 - 9.00
9.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 12.45

13.00 - 13.30
14.30 - 16.00

16.00 - 16.30
16.30 - 18.30

19.00 - 20.15
20.15 - 22.00

śniadanie;
szkolenie: metodyka prowadzenia imprez rowerowych, wymiana doświadczeń w prowadzeniu imprez;
przerwa kawowa;
szkolenie: pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
(szkolenie praktyczne z fantomem). Dla chętnych
zwiedzanie centrum Opola;
obiad;
szkolenie: zakładanie stowarzyszeń i metodyka prowadzenia stowarzyszeń, wymiana doświadczeń w
prowadzeniu stowarzyszeń. Dla chętnych rowerowa
wycieczka krajoznawcza;
przerwa kawowa;
podsumowanie sezonu bieżącego roku oraz ustalenie
harmonogramu imprez oraz zakresu współpracy na
przyszły rok;
kolacja - grill;
szkolenie: walory i zagospodarowanie turystyczne
Opolszczyzny.

Niedziela – 21 października
8.30 - 9.00
9.15 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
11.00 - 16.00

śniadanie;
szkolenie: pozyskiwanie środków na działalność stowarzyszeń, marketing i sponsoring;
przerwa kawowa;
zakończenie Zlotu;
Dla chętnych rowerowa wycieczka krajoznawcza.

Zalecenia i informacje dla uczestników Zlotu
• Zlot ma charakter otwarty - mogą w nim brać udział wszyscy turyści, dzieci i młodzież do lat 18 - tylko pod opieką i odpowiedzialnością osób dorosłych.
• Każde stowarzyszenie, Urząd lub grupa nieformalna może zadeklarować dowolna liczbę zgłoszeń, ale wstępnie zostaną przyjęte maksymalnie 4 osoby. Większa ilość osób do uzgodnienia (e-mailem
lub telefonicznie) w miarę wolnych miejsc.
• Uczestnicy będą mogli zaprezentować własne materiały szkoleniowe i informacyjne. Do dyspozycji będzie komputer, projektor i
ekran. Organizator zachęca do autorskich prezentacji np. własnego regionu, stowarzyszenia, przeprowadzonych imprez,
sponsorów itp.
• W razie rezygnacji z udziału w Zlocie wpisowe nie będzie zwracane w pełnej wysokości.
• Organizator nie ubezpiecza uczestników Zlotu.
• Zlot odbędzie się bez względu na pogodę.
• Uczestnicy, którzy nie korzystają z noclegów (i wyżywienia), biorą
udział w Zlocie i otrzymają wszystkie świadczenia poza noclegami
(i wyżywieniem).
• Na trasach dojazdowych na Zlot wyżywienie we własnym zakresie
i na własny koszt.
• W schronisku można odpłatnie wypożyczyć rower.
• Zwiedzanie Opola obejmuje obiekty na starówce: kościoły, Rynek,
Muzeum Śląska Opolskiego, Kamienica Mieszczańska, Wieża Piastowska, Plac Daszyńskiego, Most Groszowy, Staw Zamkowy.
• Rowerowa wycieczka krajoznawcza (dla chętnych) na trasie o długości ok. 30 – 50 km (do uzgodnienia), np. Niwki, Dębska Kuźnia i
Dębie (izba kolekcjonerska) lub Kamień Śląski (pałac, kościół).
• Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za
szkody powstałe z ich winy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
• Dane uzyskane w karcie zgłoszenia zostaną wykorzystane przez organizatora wyłącznie do celów meldunkowych i ewidencyjnych.
Zgłaszający udział w Zlocie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, ze zm.)
• Ostateczna interpretacja regulaminu Zlotu należy do organizatora.

Obowiązki uczestników Zlotu

Dojazd do bazy Zlotu w Opolu

• Zgłoszenie w terminie uczestnictwa w Zlocie oraz dokonanie w
terminie wpłaty wpisowego.
• Posiadanie dokumentu tożsamości.
• Przestrzeganie Karty Turysty, Kodeksu Drogowego, przepisów o
ochronie przyrody, zabytków, p-poż. i ciszy nocnej w godz. 23.007.00, zakazu spożywania napojów alkoholowych w czasie dojazdu,
powrotu i trwania Zlotu oraz palenia tytoniu w grupie uczestników.
• Pozostawianie porządku w miejscach noclegowych, pomoc koleżeńska w czasie Zlotu, podporządkowanie się
kierownictwu Zlotu i grup, przestrzeganie
niniejszego regulaminu.

Baza Zlotu zlokalizowana jest w Schronisku PTSM (internacie) Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu. Schronisko jest położone ok. 300
m od dworca głównego PKP w Opolu. Z peronu 3 dworca PKP można
dojść do Schroniska przez wyjście dla pieszych i rowerów na wiadukt
nad torami, a następnie, po drugiej stronie ulicy, zejść schodami na
chodnik prowadzący do Schroniska. Można też dojechać rowerem lub
samochodem ulicą Struga i Walecki, przejechać przejazd kolejowy, a
na końcu ul. Torowej skręcić w prawo i po prawej stronie widać budynki Zespołu Placówek Oświatowych. Przed budynkiem będzie wisiał
transparent „Meta rajdu”.
Odległości dojazdu do Opola: z Ozimka – 25 km, z Nysy – 60 km, z
Prudnika – 50 km, z Kędzierzyna – 55 km, z Brzegu – 40 km, z Kluczborka – 45 km, z Olesna – 45 km, z Wrocławia – 90 km, z Gliwic – 75
km.

Karta zgłoszenia
II Wojewódzki Zlot
Animatorów
Turystyki Rowerowej
Imię i nazwisko
______________________________________________________
Adres zamieszkania
kod, miasto ____________________________________________
ulica _________________________________________________
Telefon _______________________________________________
E-mail ________________________________________________
Klub __________________________________________________
Nr PESEL _____________________________________________

Zamawiam następujące świadczenia*
Wszystkie świadczenia, w tym dwa noclegi
i pełne wyżywienie (wpisowe: 50 lub 70 zł)



lub
Podstawowe świadczenia: tylko obiad, znaczek,
dyplom i zwiedzanie, bez noclegów (wpisowe: 15 zł)



lub
Minimalne świadczenia: tylko znaczek, dyplom
i zwiedzanie, bez noclegów i wyżywienia (wpisowe: 5 zł)



Wpłacono wpisowe w wysokości _____________ zł

* zakreślić odpowiedni kwadrat
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, ze zm.)

