Ogólnopolski Zlot Caravaningu

PROGRAM ZLOTU

17.05. – 19.05.2019
Miejsce: Klubowy camping w Ochabach k/Skoczowa
Koszt uczestnictwa: 140 zł/załoga (dwie osoby dorosłe +3
dzieci) przy przedpłacie na konto klubu do dnia 10.05.2019 r.
lub 150 zł przy wpłacie w biurze zlotu; dodatkowa osoba
dorosła:30 zł; członkowie KMG "Jarząbek": 100 zł/załoga
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem - (cena 20 zł/osoba
+bilety wstępu) do Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Możliwość przyjazdu wcześniejszego lub pozostania dłużej po
zlocie: 40 zł/załoga/doba
Opłatę należy wpłacić na konto klubu z dopiskiem "zlot";
prosimy o podanie nazwiska, ilości osób w załodze, nazwę klubu
/ nie zrzeszeni, rodzaj pojazdu: kamper, przyczepa
Getin Noble Bank 30 1560 1094 2131 1234 0668 0001
Uczestnicy zlotu zobowiązani są do zapoznania się
i przestrzegania Regulaminu zlotu

UWAGA!
Zgłoszenia uczestnictwa w zlocie należy zgłosić do dnia 10.05
2019r. tel. 503 735 347; e-mail: jerzybebak@op.pl
W czasie zlotu będzie możliwość zamówienia zestawów
obiadowych w cenie 18,00 zł, przygotowanych przez firmę
„Uniwar”.

Sztab Zlotu:
Komandor:
V-ce komandor:
V-ce komandor:
Kwatermistrz:
Biuro zlotu:

17.05.2019 (piątek)
godz.
godz.
godz.
godz.

12.00
19.00
19.30
20.00

godz. 1.00

–
–
–
–

otwarcie biura zlotu
dyskoteka dla najmłodszych
uroczyste otwarcie zlotu,
biesiada przy muzyce, poczęstunek organizatora
dla dorosłych uczestników zlotu
– cisza nocna

18.05.2019 (sobota)
od godz. 9.00 – kiermasze firmowe (Transa-M; Fish-Max; KGW,
Avon)
godz. 10.00 – zabawy,konkursy dla młodszej młodzieży do lat 10
godz. 11.00 – maraton rodzinny i dla młodzieży
godz. 13.00 – wydawanie posiłku zlotowego
godz. 14.00 – wyjazd na wycieczkę autokarową do Muzeum
Zamkowego w Pszczynie
(http://www.zamekpszczyna.pl/dla_zwiedzajacych/cennik)
godz. 20.00 – biesiada przy ognisku
godz. 0.00 – cisza nocna

19.05.2019 (niedziela)
Jerzy Samborski
Krzysztof Baran
Robert Pawlak
Maciej Kołodziej, Krzysztof Pudło
Barbara Baran, Iwona Kasperek

godz. 10.00 – wycieczka rowerowa po "żabim kraju"
godz. 13.00 – przerwa obiadowa
godz. 14.00 – uroczyste zakończenie zlotu

Regulamin zlotu
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

organizatorem jest Klub Motorowy Górników "Jarząbek"
impreza organizowana jest dla turystów caravaningowych na
zasadach niekomercyjnych w ramach działalności statutowej
klubu
organizator ubezpiecza imprezę od odpowiedzialności
cywilnej
organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie
przebiegiem imprezy kieruje sztab na czele z komandorem,
który czuwa nad realizacją programu i podejmuje decyzje
związane z organizacją i bieżącą informacją
uczestnik zlotu zobowiązany jest do przestrzegania
regulaminu i poleceń sztabu zlotu
opłatę za zlot należy przekazać zgodnie z informacją zawartą
w zgłoszeniu i programie
członkowie załogi przy rejestracji ustnie wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych związanych z organizacją
imprezy, rozliczeniem finansowym, statystyką i archiwizacją
oraz na publikowanie wyników i zdjęć w czasopismach i na
stronach internetowych
nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
oznacza rezygnację z imprezy
uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych
i ich poprawiania, a także do ich usunięcia zgodnie
z obowiązującymi przepisami
administratorem danych osobowych jest Klub Motorowy
Górników "Jarząbek"

Klub Motorowy Górników „Jarząbek”
www.kmgjarzabek.pl
zaprasza na:

17.05. – 19.05.2019

OGÓLNOPOLSKI ZLOT
CARAVANINGU
"OCHABY 2019"

