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„TURYSTYKA I EDUKACJA ‘2019” 
 

1. UCZESTNICY:   młodzież szkół podstawowych i gimnazjów  z opiekunami.  
      
2. TERMIN :  

 
I turnus  24.06. - 29.06.2019r. 
II turnus 01.07. – 06.07.2019r.  

 
3. MIEJSCE: Szkolne  Schronisko Młodzieżowe  w Starym Borku 
 
4.  1/ zakwaterowanie uczestników: w SSM w Starym Borku. 

           2/ wyżywienie uczestników: w miejscu Zlotu -  cztery posiłki dziennie. 
 

5 SPONSOR  -  
                        Gmina  Grodków: zapewnia przewozy i opiekę w trakcie przewozów nad 
uczestnikami. 
                                                                                
6.  ORGANIZATOR: 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Starym Borku.               
 

       7.  WARUNKI UCZESTNICTWA:                                                                                                                                                                                                                                                         
1/ grupy zlotowe 15 + 1-osobowe lub wielokrotność 
2/ wpisowe wynosi: 330,00zł na osobę (przy pobycie 90 osób) w tym:  jeden opiekun na 15-stu 
uczestników oraz 3-ch kierowców  – pobyt bezpłatny 
3/ ubezpieczenie uczestników Zlotu na okres podróży i pobytu 
4/ koszty wszelkich wycieczek i wstępów pokrywają uczestnicy. 
 
8. ŚWIADCZENIA:  

     Organizator zobowiązuje się do : 
 1/ zakwaterowania i wyżywienia  (4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) 
2/ organizacji wypoczynku na terenie ekologicznie czystym 
3/ zakwaterowania uczestników zlotu w pokojach 2,3,4,5,6 - osobowych wyposażonych w umywalki  
4/ zagwarantowania sprawnych węzłów sanitarnych i kąpielowych 
5/ przygotowania obiektu, w którym zakwaterowana jest grupa w ten sposób, by istniała wydzielona 
jadalnia, sala do zajęć kulturalno - rozrywkowych 
6/ zapewnienia uczestnikom Zlotu dostępu do terenu rekreacyjno – sportowego 
7/ zapewnienie opieki oraz bezpieczeństwa w trakcie Zlotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. 
 
      
9. PROGRAM ZLOTU: 
24.06. – 29.06. oraz 01.07. – 06.07. – program zlotu – szczegóły uzgadniane z opiekunami 
1/ wycieczki autokarowe z  przewodnikiem 
2/ rejs statkiem 
3/ wycieczka do Kołobrzegu - Zieleniewa na Dziki Zachód 
4/ dni sportu: rozgrywki sportowo-rekreacyjne /tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna, piłkarzyki, gry   
i zabawy rekreacyjne/ 
5/ plażowanie 
6/ wycieczki piesze po okolicy 
7/ wycieczki rowerowe po ścieżkach rowerowych 

            8/ grill 
9/ dyskoteka. 
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10. MIEJSCE OTWARCIA ZLOTU:   SSM w Starym Borku 
 
 I turnus 24.06. – godz. 800 – 9 30 – przyjazd  grupy – śniadanie 
 II turnus 01.07. – godz. 800 – 9 30 – przyjazd  grupy – śniadanie 

 
 

11. MIEJSCE ZAKOŃCZENIA ZLOTU:   SSM w Starym Borku 
 

I turnus 29.06. – godz. 18 00 – kolacja + suchy prowiant na drogę – pożegnanie ze 
schroniskiem 
II turnus 06.07. – godz. 18 00 – kolacja + suchy prowiant na drogę – pożegnanie ze 
schroniskiem 

 
 

            12.  POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: 
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. 697 584 333 lub 943581070. 
Należność należy uiścić: 
a) zaliczkę w wysokości 30%  - do dnia 01.03.2019r. 
b) pozostałą część do dnia 01.05.2019r. 
Nr konta 32 1050 1559 1000 0091 2069 3172 
ING Bank Śląski S.A. 
UWAGA!! 
Wszystkie wpłaty należy dokonywać po uzgodnieniu z Organizatorem. 

           
 
        13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1/  Zlot będzie zorganizowany bez względu na warunki atmosferyczne. 
2/ Organizatorzy nie odpowiadają za poniesione  szkody uczestników spowodowane przez  
    osoby trzecie. 
3/ Uczestnicy – rodzice, opiekunowie prawni ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone w obiekcie i środowisku. 
4/ Wszystkich uczestników obowiązują : regulamin SSM w Starym Borku , regulamin Zlotu, przepisy    
BHP oraz   zalecenia Kierownictwa Zlotu. 
5/ Uczestnicy korzystają z ubezpieczeń : 
   - na czas podróży – ubezpieczenia komunikacyjne 
   - na czas pobytu  - ubezpieczenia szkolne 
6/ Ostateczna interpretacja regulaminu i programu Zlotu należy do Kierownictwa Zlotu. 

 
 
 

ORGANIZATOR: 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

PHU "MABOTUR"  Małgorzata Adamek 
 
 

               
               
 

          Małgorzata Adamek                                                     Za Gminę Grodków Zdzisław Pałka 
      Szkolne Schronisko Młodzieżowe                             Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli 

        w Starym Borku                                                                         w Grodkowie 
              podpis organizatora                                                                                     podpis   sponsora 

 

 
 

 


