PROGRAM
ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI GÓRSKIEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W
DNIACH 08-09 grudnia 2018 r. w Schronisku pod Biskupią Kopą.
Organizatorzy Zlotu: Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego w Opolu, Wojewódzka
Komisja Turystyki Górskiej - Klub Górski „Świstak”.
PROGRAM ZLOTU
08 grudnia 2018/sobota/
Godz. 8-13 – dojazd i dojście uczestników do schroniska „Pod Biskupią Kopią” dowolnymi
szlakami we własnym zakresie.
Godz. 13-14 – zakwaterowanie uczestników.
Godz. 15 – otwarcie Zlotu :
- wystąpienie prezesa KG Świstak - Marii Mleczko-Król, wystąpienia gości.
- prelekcja na temat historii odzyskania przez Polskę Morskiego Oka w Tatrach.
- reminiscencje z imprez górskich KG Świstak w roku 2018
- program działania KTG i KG Świstak na rok 2019 , dyskusja nad
programem
- spotkanie turystyczne.
09 grudnia 2018 ( niedziela)
Godz. 8.30 -9.30 – śniadanie
Godz. 9.30 -11.00 - egzaminy dla kandydatów na Przodowników Turystyki Górskiej
lub na rozszerzenie uprawnień.
Godz. 11 – wykwaterowanie z pokoi , indywidualne wędrówki ze schroniska
do miejsc powrotnego transportu
Warunki uczestnictwa
a).Do Zlotu zapraszamy członków PTTK: przodowników TG i kandydatów na
przodowników, turystów uprawiających turystykę górską , członkowie
i sympatycy KG „Świstak”.
b).Zapisy i wpłaty do 03. grudnia 2018 w ORSO PTTK w Opolu, bądź
mailowo na adresy;
adres ORSO PTTK : poczta@orso.pttk.pl
lub adres do prezesa KG Świstak” – mleczko.krol@gmail.com
lub osobiście w siedzibie ORSO PTTK w Opolu ul. Barlickiego 2a w dniach 14, 21,28
listopada w godzinach od 16.00-17.00.
c).Wpisowe wynosi 60 zł ( sześćdziesiąt zł) ; wpłata na konto:20 1240 3103 1111
0000 3486 0713 PKO SA O/Opole adres PTTK ul. Barlickiego 2a ,45-083 Opole
z dopiskiem „Zlot TG” lub gotówką podczas zapisu w siedzibie ORSO.
( wyjątkowo,po uzgodnieniu , można będzie dokonać zapłaty
w dniu Zlotu w schronisku – Tel. 572 327 951).
W ramach wpisowego uczestnicy Zlotu korzystają z :
- noclegu w pokojach wieloosobowych,
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- kolacji w dniu 08.12.2018r.
- śniadania w dniu 09.12.2018r.
Zapraszamy przodowników turystyki górskiej PTTK z woj. opolskiego, kandydatów na
przodowników oraz turystów górskich do spotkania w Schronisku pod Biskupią Kopą.
Zapraszając do udziału w Zlocie przypominam, że jest to jedyna impreza w roku w
której powinni uczestniczyć Przodownicy Turystyki Górskiej z województwa opolskiego. Jest to
okazja do uporządkowania spraw organizacyjnych, wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy
dotyczące naszego środowiska i naszej działalności w górach. Jest to również sprawdzian
naszej aktywności w rozumieniu obowiązków kadry programowej PTTK w oparciu o Regulamin
Przodownika Turystyki Górskiej.

EGZAMIN DLA KANDYDATÓW I PRZODOWNIKÓW
Kandydaci na Przodowników winni być członkami PTTK z opłaconą składką, posiadać małą
złotą odznakę GOT i złożyć następujące dokumenty do dnia 03.12.2018 r. w siedzibie ORSO
PTTK:
- wniosek o mianowanie PTG,
- opinię macierzystego koła/klubu
- informacje o o dotychczasowej działalności turystycznej w strukturach PTTK
- 1 zdjęcie legitymacyjne.
Przodownicy TG ubiegający się o rozszerzenie uprawnień winni złożyć wniosek o rozszerzenie
uprawnień na określone pasmo górskie . Można przystąpić do egzaminu na rozszerzenie co
najwyżej na dwa pasma górskie podczas jednej sesji egzaminacyjnej.
Maria Mleczko-Król
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