PROGRAM PIKNIKU
30.06.2017r. – piątek
◄
◄
◄

14:00
17:00
19:00

przyjmowanie i zakwaterowanie przybywających gości
wycieczka po okolicy
otwarcie Pikniku

◄

20:00 wieczorek integracyjny występ Bębniarzy z Soli przy ognisku
nad jeziorem, DJ,

01.07.2017r. – sobota
śniadanie (we własnym zakresie)

◄

07:00

◄

08:00 wyjazd na trasę turystyczną ( ok. 55 km) zwiedzanie, ciepły
posiłek na trasie
19:00 powrót do bazy
21:00 konkurs z wiedzy o regionie
21:30 wieczorek taneczno-integracyjny, występ Adama Łuczaka, DJ

◄
◄
◄

02.07.2017r. – niedziela
◄
◄
◄

07:00
08:00
13:00

śniadanie (we własnym zakresie)
wyjazd na trasę (ok.35km)
wręczenie nagród

◄
◄

14:00
14:30

zakończenie Pikniku
opuszczenie bazy

HONOROWY PATRONAT NAD PIKNIKIEM OBJĄŁ
BURMISTRZ MIASTA SŁAWA – CEZARY SADRAKUŁA,
STAROSTA POWIATU WSCHOWSKIEGO – MAREK BORYCZKA
ORGANIZATOR :

Sponsorzy

Klub Turystyki Kolarskiej “Turkot” - PTTK O/ Nowa Sól

Sklep rowerowy „Kacper” z Nowej Soli ul. Waryńskiego 7
www.kacper-rowery.com

PIKNIK ZORGANIZOWANO PRZY POMOCY ŚRODKÓW FINANSOWYCH
URZĘDU MIASTA I GMINY SŁAWA.
STAROSTWA POWIATU WSCHOWSKIEGO,
wsparcia finansowego i materialnego udzielili:

DO ZOBACZENIA NA PIKNIKU !!!

Organizatorzy

BYRMISTRZ MIASTA SŁAWA - CEZARY SADRAKUŁA,
STAROSTA POWIATU WSCHOWSKIEGO - MAREK BORYCZKA,
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA – ELŻBIETA
RAHNEFELD.

TERMIN I BAZA PIKNIKU :XIII PIKNIKU
Piknik odbędzie się w dniach - 30.06-02.07.2017r
Ośrodek PCK Sławie ul.Odrodzonego Wojska Polskiego 23

ŚWIADCZENIA W RAMACH PIKNIKU
- 2 noclegi w łóżkach z pościelą , w domkach campingowych
- koszulkę zlotową
kiełbaskę na ognisko (piątek)
okolicznościowy znaczek
stempel Piknikowy
materiały krajoznawcze
ciepły posiłek w sobotę na trasie
obsługę na trasach rowerowych
nagrody dla zwycięzców

WARUNKI UCZESTNICTWA
- W Pikniku uczestniczą miłośnicy “dwóch kółek”,
- młodzież do lat 18 przebywa pod opieką dorosłych
- sprawny rower wyposażony zgodnie z przepisami
kodeksu o ruchu drogowym ( z oświetleniem )
- wyżywienie we własnym zakresie
ZGŁOSZENIA

-

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 15.06.2017r. – ILOŚĆ MIEJSC
OGRANICZONA - wysyłając „kartę zgłoszenia” wraz z kserokopią dowodu
wpłaty na adres :
Agnieszka Szablowska 67-100 Nowa Sól, ul. Zjednoczenia 11m4
lub adres e-mail: agawalszabelka@wp.pl

- zwiedzanie zabytków z przewodnikiem

WIĘCEJ INFORMACJI
dom (68) 356 36 82, kom. 608 684 316

Waldemar Filipek
Zdzisław Sosnowski
Waldemar Szablowski

dom (68) 387 46 02, kom. 607 437 263
dom (68) 387 36 22, kom. 500 894 585
WPŁATA NA RZECZ ORGANIZATORA : 115 zł

CEL PIKNIKU
- zaprezentowanie uczestnikom Pikniku walorów krajoznawczo-turystycznych,
historii i dorobku kulturalnego Sławy, Szlichtyngowej i okolic
- propagowanie turystyki rowerowej jako formy czynnego wypoczynku
- integracja środowiska turystów kolarzy
- nawiązywanie nowych kontaktów i przyjaźni
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PIKNIKU
- uczestnik na Pikniku przebywa na własną odpowiedzialność
- na czas trwania Pikniku ubezpiecza się we własnym zakresie,

- bezwzględnie przestrzega przepisów o ruchu drogowym, p/poż., Karty Turysty Istnieje możliwość zakwaterowania w nowych domkach o podwyższonym udziela pomocy innym uczestnikom
- posiada dokument stwierdzający jego tożsamość - przestrzega regulaminu Pikniku
standardzie za dodatkową opłatą w wysokości 20zł
oraz zarządzeń organizatora Pikniku
Wpłaty należy dokonać na konto :

PTTK Oddział Nowa Sól, ul. Witosa 9,
67-100 Nowa Sól
BZ WBK S.A. I O/Nowa Sól
Nr: 90 1090 1577 0000 0000 5700 2317
z dopiskiem : “PIKNIK”

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Piknik odbędzie się w podanym terminie bez względu na pogodę
- w razie nie przybycia na Piknik wpłata nie podlega zwrotowi
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez osoby trzecie
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
- organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Pikniku

