Zaproszenie
na XXXII Kurs i Zlot Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK
„Załęcze Wielkie 2015”.

Zapraszam wszystkich Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK, kandydatów na
kurs instruktorski, uczestników „Ogólnopolskiego Rejsu Żeglarsko-Motorowodnego
“BYDGOSZCZ-IŁAWA-2015”, uczestników rejsu Roermond - Strasburg oraz
sympatyków i przyjaciół PTTK, na coroczny Zlot organizowany przez Komisję
Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.
W tym roku gościć będziemy w dniach 24-27.09.2015 r. w progach pięknego
Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim,
na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, nad rzeką Wartą. Gospodyni Pani
Krystyna Mikita zapewnia nam noclegi w dwuosobowych pokojach z łazienkami lub w
pokojach z umywalką, z łazienkami tuż przy pokojach (liczy się kolejność zgłoszenia).
Polecam stronę http://www.zalecze.pl.
Ramowy program zlotu
Zlot rozpocznie się kolacją w czwartek 24.09.2015, a zakończy niedzielnym obiadem
w dniu 27.09.2015.
-24.09 czwartek;- przyjazd uczestników w godzinach popołudniowych,
zakwaterowanie, kolacja do godz. 21.00.
-25.09 piątek;
08.30 - 09.00 - śniadanie,
09.30 – wyjazd na autokarową wycieczkę do Muzeum Wnętrz Dworskich w
Ożarowie, do Byczyny-średniowiecznego grodu i warowni
13.30 - 14.00 - obiad, na trasie wycieczki
16.30 – powrót do Załęcza Wielkiego czas wolny, (uczestnicy kursu-rozmowy
kwalifikacyjne, wypełnienie ankiet personalnych, przekazanie 1 zdjęcia
legitymacyjnego),
19.00 - kolacja z grilla, zabawa i śpiewy przy akompaniamencie …..
?? – powrót na nocleg.
-26.09 sobota;

8.30-9.30 - śniadanie,
10.00 -14.00 - w zależności od pogody, dla chętnych wycieczka piesza (ok. 3,5 km
do źródełka (warta polecenia), lub dla chętnych wycieczka rowerowa lub kajakowa
(wypożyczenie płatne dodatkowo),
10.30 – 14.00 – zajęcia z kursu Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK, dla
chętnych praktyczne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej: zasady
postępowania, wykonywanie sztucznego oddychania (na fantomach), pozycje
boczne ustalone, meteorologia.
14.15 - 15.00- obiad,
15.15 – czas wolny,
19.00 – uroczysta kolacja,
20.00 – wieczorne spotkanie przy muzyce
-5.10 niedziela;
9.00 -09.30.- śniadanie,
10.00 – 12.00 - wykład z meteorologii i zasad bezpieczeństwa, etyka na jachcie, quiz
z meteorologii z nagrodami, pytania oraz dyskusja, zakończenie i podsumowanie
kursu i zlotu,
12.30 - podpisywanie listy obecności na następne rejsy, imprezy i zloty.
Bo nie ważne gdzie, ważne z kim !!
13.00 - 13.30 - obiad, wyjazd do miejsc zamieszkania.
Ramowy program Zlotu w zależności od pogody i może ulec pewnym modyfikacją,
nie mniej Organizator dołoży wszelkich starań, aby wszystkie zaproponowane
elementy Zlotu odbyły się w przedstawionej kolejności.
Wszyscy uczestnicy zlotu otrzymują pamiątkowe butony i są podczas pobytu
dodatkowo ubezpieczeni przez firmę AXA.
Odpłatność dla członków PTTK – 370 zł od osoby, pozostali 390 zł. Niestety taniej
się już nie da.
Wypełnioną Kartę Uczestnika proszę wysłać do dnia 17.09.2015 r. pocztą
elektroniczną na adres: wojtek.skora@interia.pl Dodatkowe informacje pod nr
telefonu: 602451456.
Wpłaty za udział w zlocie, również do dnia 17.09.2015 r. proszę przekazać na konto
Górnośląskiego Oddziału PTTK, 40-013 Katowice, ul. Staromiejska 4,
ING BANK ŚLĄSKI: 21 1050 1214 1000 0007 0055 6913, koniecznie z dopiskiem
„Załęcze Wielkie 2015”
Życząc pobytu pełnego wrażeń
Komandor zlotu
Wojtek Skóra

Mapa dojazdu do Załęcza Wielkiego – ośrodek Nadwarciański Gród

Pociąg - Dojazd do stacji w Dzietrznikach, która leży na linii Kępno -Wieluń Dzietrzniki-Herby Nowe- Tarnowskie Góry-Katowice. Ze stacji kolejowej należy
przejechać około 100m do przystanku PKS. Dojechać można każdym autobusem
odjeżdżającym z tego przystanku. Wysiadamy na przystanku w Załęczu Wielkim,
kierujemy się w stronę mostu na rzece Warcie i dalej w lewo do Ośrodka
Nadwarciański Gród.
Autobus - Dojazd do dworca PKS w Wieluniu, stamtąd autobusami odjeżdżającymi
w kierunku Działoszyna, Parzymiechów, Załęcza Małego (przez Załęcze Wielkie).
Wysiadamy na przystanku w Załęczu Wielkim, kierujemy się w stronę mostu na rzece
Warcie i dalej w lewo do Ośrodka Nadwarciański Gród.
Współrzędne GPS: szerokość 51.099426"N, długość: 18.661909"E

