Załącznik nr 1

ZAPROSZENIE
Zarządy Oddziałów ZNP GDAŃSK I KOŚCIERZYNA serdecznie zapraszają
Koleżanki i Kolegów – pracowników oświaty, członków ZNP okręgu
pomorskiego
na
I POMORSKI ZLOT ZNP PRACOWNIKÓW OŚWIATY
TERMIN: 30 maja 2015r. w godzinach od 10.00 do 22.00
MIEJSCE: Powiatowe Centrum Młodzieży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie gm. Kościerzyna
ORGANIZATORZY: Zarządy Oddziałów ZNP : w Gdańsku i w Kościerzynie, Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP
Planowane atrakcje:
- zawody sportowe – indywidualne i międzyoddziałowe
- ścianka wspinaczkowa
- przystań wodna
- pieszy rajd Nordic Walking do „Diabelskiego kamienia” w Owśnicach (ok. 9 km, kije zapewnia organizator)
Zwiedzanie :
- Zakładów Porcelany Stołowej „LUBIANA” w Łubianie koło Kościerzyny (nieodpłatnie),
- Muzeum Ziemi Kościerskiej w tym : Muzeum Akordeonu w Kościerzynie oraz Muzeum Kolejnictwa
„Skansen Parowozownia” (w cenie 2 zł)
- Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie (9.00 – 16.00 nieodpłatnie),
- Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich (10.00 – 18.00 nieodpłatnie )

Koszt uczestnictwa w zlocie : 50 zł
Dojazd uczestników : we własnym zakresie lub zorganizowany przez oddział

do 30 kwietnia 2015r.
do 8 maja 2015r.

30 maja 2015r.

TERMINY
zgłoszenie w oddziałach uczestnictwa wraz z opłatą , informacją
o chęci skorzystania z noclegu i udziału w konkurencjach
zgłoszenie liczby uczestników wraz z podaniem imion i nazwisk uczestników
reprezentujących oddział w konkurencjach indywidualnych i zespołowych
oraz wpłat do Zarządu Okręgu – zadanie Prezesów Oddziałów
I Pomorski Zlot ZNP Pracowników Oświaty

Załącznik 2.

Program zlotu:










10.00 – 12.00 – przyjazd uczestników do Garczyna lub zwiedzanie proponowanych miejsc,
12.00 – 13.00 – zwiedzanie lub konkurencje sportowe część I: strzelanie indywidualne
(1 osoba z oddziału) oraz strzelanie zespołowe – oddziałowe (drużyna 3 osobowa), przeciąganie liny
(drużyny 10 osobowe: 7 pań i 3 panów z oddziału). Konkurencja umożliwia łączenie mniejszych
oddziałów!
13.30 – 14.00 – uroczyste otwarcie zlotu – przedstawiciele Zarządu Głównego ZNP
i Zarządu Okręgu Pomorskiego
14.00 – obiad,
15.30 – 17.00 – konkurencje sportowe część II: „DWA OGNIE” (drużyna 10 osobowa
z oddziału), „WESOŁY TOR Z PRZESZKODAMI” (drużyna 6-osobowa z oddziału). Konkurencje
umożliwiają łączenie mniejszych oddziałów!
18.00 – podsumowanie konkurencji sportowych i wręczenie nagród,
18.30 – kolacja – grill,
22.00 – zakończenie zlotu.

W czasie konkurencji sportowych liczymy na aktywność i pomysłowość kibiców z
danych oddziałów w duchu „fair play”.
Liczy się przede wszystkim dobra zabawa i przyjemna atmosfera!!!
Czas pobytu w Garczynie pomiędzy konkurencjami do dyspozycji uczestników zlotu.
UWAGA :
Chętni uczestnicy zlotu mają możliwość skorzystania z bazy noclegowej w cenach
 16 zł (pawilony o standardzie schroniskowym)
 20 zł (domki drewniane typu Kampinos)
 8 zł (za miejsce na polu namiotowym)

Załącznik 3.

Informacja o wydarzeniu : Turystyczny Rajd Motocyklowy
30 maja 2015r. PCM GARCZYN - gmina Kościerzyna
Po raz pierwszy w Okręgu Pomorskim ZNP z okazji 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego
organizowany jest (równolegle do zlotu) Turystyczny Rajd Motocyklowy.
Propozycja rajdu skierowana jest do:

wszystkich jeżdżących na motocyklach pracowników oświaty,

niezależnie od przynależności do ZNP.
Impreza ma charakter jednodniowego motocyklowego rajdu turystycznego na orientację po trasie
wyznaczonej na terenie powiatu kościerskiego. Przejazd uczestników rajdu nie jest obligowany czasem i
rywalizacją ścigania. Liczy się poprawna nawigacja trasy przejazdu oraz zdobywanie ukrytych punktów
kontrolnych z zadaniami do wykonania.
Nadrzędne cele imprezy to: integracja środowiska oświatowego, propagowanie pozytywnego wizerunku
motocyklisty oraz kultury jazdy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, poznawanie
walorów krajoznawczych ziemi kościerskiej.
Ważne informacje:
- Koszt uczestnictwa w rajdzie/zlocie wynosi 50 zł od osoby.
- Istnieje możliwość zakwaterowania w dzień poprzedzający imprezę na terenie ośrodka tj.
w piątek 29 maja 2015 r. Koszt zakwaterowania w zależności od standardu wynosi od 16 – 20 zł za dobę od
osoby lub 8 zł za miejsce na polu namiotowym.
- Załogi uczestniczące w rajdzie ubezpieczają się we własnym zakresie!
Organizacja w/w rajdu uzależniona jest od ilości zgłoszonych uczestników .
Ostatecznym terminem zgłoszenia : do 30 maja 2014r.
Dane kontaktowe do zgłoszenia: Tomasz Derra Prezes Oddziału ZNP w Kościerzynie
e-mail: koscierzyna@znp.edu.pl lub td72@op.pl , tel. 785120772
Prosimy o przekazanie wszystkim zainteresowanym informacji w Oddziałach Okręgu Pomorskiego ZNP

Do zobaczenia !!! 30 maja br.
na
I POMORSKIM ZLOCIE ZNP PRACOWNIKÓW OŚWIATY i TURYSTYCZNYM RAJDZIE
MOTOCYKLOWYM okazji 110 – lecia ZNP w Garczynie

ZAPRASZAMY!!! - Organizatorzy: ZO ZNP Gdańsk , ZO ZNP Kościerzyna ,

Załącznik 4.
Mapka dojazdu do PCM w Garczynie.

