
  
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
XLIX CENTRALNEGO ZLOTU KRAJOZNAWCÓW  

CZAK - POZNAŃ 2019 
impreza programowa PTTK w ramach działalności statutowej 

 
1. CELE PROGRAMOWE: 

- uczczenie:   100-lecia zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego; 
                      100-lecia powołania Wszechnicy Piastowskiej  
                                     (obecnie Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza); 

                            90-lecia Powszechnej Wystawy Krajowej; 
                        90-lecia I Kongresu Krajoznawczego, który odbył się właśnie w Poznaniu; 
                        20-lecia Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego; 
- promocja walorów turystycznych Wielkopolski; 
- popularyzowanie działalności krajoznawczej; 
- prezentacja zbiorów kolekcjonerskich krajoznawców; 
- integracja środowisk krajoznawczych Polski. 

 

2. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU 
Zlot odbędzie się w Poznaniu w dniach (21) 22-25 sierpnia 2019 r.  
Biuro zlotu (tel.: 604 97 91 97) i baza noclegowa zlotu zlokalizowana będzie w Centrum Akademickim 
Polonez, aleja Niepodległości nr 36  
Dojazd autobusem nr 168 spod dworca głównego PKP (4 przystanki).  

 

3. ORGANIZATOR:  
    Oddział  Poznański PTTK im. Bernarda Chrzanowskiego powołał komitet organizacyjny w składzie: 
    Komandor – Jerzy Rogal 
    Zastępca Komandora – Lech Drożdżyński 
    Kierownicy tras – Stefan Żurek, Stanisław Chwaliński 
    Sekretarz – Leszek Zagórski 
    Skarbnik – Aleksandra Dalke  
    Kierownik biura – Renata Dehr-Jaskólska, Magda Lipińska 
    Kwatermistrzostwo – Edward Poniewski, Henryk Kulinowski 
    Obsługa Przewodnicka – Koło Przewodników im. Marcelego Mottego 
                                          –  Służba Parków Krajobrazowych ZPKWW  
    Obsługa fotograficzna i prasowa: Magda Lipińska, Wojtek Wysocki. 
 

4. UCZESTNICY ZLOTU: 
Centralny Zlot zorganizowany jest dla miłośników krajoznawstwa.  
Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 30 czerwca 2019 r.  
Obowiązuje zgłoszenie wyłącznie na załączonej do regulaminu KARCIE ZGŁOSZENIA  
i dokonanie wpłaty wpisowego.  
Liczba miejsc jest ograniczona (110 osób), tak więc o przyjęciu na Zlot decydować będzie kolejność 
zgłoszenia i wpłaty wpisowego.  
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.  
 

Zgłoszenia w formie papierowej należy przesyłać na adres: 
             

Oddział Poznański PTTK im. Bernarda Chrzanowskiego 
ul. Stary Rynek 89/90, 61-773 Poznań  z dopiskiem „CZAK-2019” 

 

lub w formie elektronicznej (skan podpisanego zgłoszenia) na adres:  
 

oddzialpttk@bort.pl  
 

Telefon do biura oddziału: 61 852 37 56;  kom. 604 97 91 97,   komandor 605 474 317 
 

Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane.  
 

 

 



 

Wpisowe na XLIX CZAK – 2019 wynosi dla: 
    - członków honorowych PTTK - 500 zł. 
    - Instruktorów Krajoznawstwa  - 525 zł,   
    - członków PTTK (z opłaconą składką za rok 2019) – 550 zł, 
    - dla pozostałych - 600 zł, 
Dla osób nie korzystających z noclegu i śniadania koszt jest pomniejszony o 230 zł. 
             
Uwaga!  
W dniu zakwaterowania należy przedstawić organizatorom ważną legitymację uprawniającą do 
obniżonej opłaty. Brak takiego dokumentu skutkuje koniecznością dopłaty. 
 

Wpisowe należy wpłacić na konto: 
Oddział Poznański PTTK im. B. Chrzanowskiego  

50 1020 4027 0000 1902 0323 2196 
z dopiskiem „CZAK 2019” 

 

Potwierdzeniem przyjęcia na „CZAK 2019” będzie lista osób zakwalifikowanych  
 (nazwisko, imię, nazwa oddziału) ogłoszona na stronie: www.poznan.pttk.pl 
 

5. ŚWIADCZENIA  
    w ramach wpisowego: 

- 3 noclegi w pokojach 2-os. z łazienkami (dla chętnych 3-os.); 
- wyżywienie zgodnie z programem; 
- okolicznościowa odznaka CZAK; 
- przejazdy autokarami turystycznymi; 
- przewodnicy na wycieczkach krajoznawczych; 
- wstępy do muzeów na trasach wycieczek; 
- biesiada turystyczna; 
- materiały krajoznawcze z regionu; 
- materiały promocyjne. 

 

Uwaga! 
   Za udział w wycieczce przedzjazdowej należy uiścić opłatę dodatkową. 
   (informacje w karcie zgłoszenia) 

 

6. PREZENTACJA ZBIORÓW, WYDAWNICTW I KOLEKCJI KRAJOZNAWCZYCH Zainteresowani 
udziałem w giełdzie proszeni są o podanie informacji o tematyce, wielkości potrzebnego miejsca, 
rodzaju gablot lub plansz. Po uzyskaniu informacji od wszystkich chętnych organizatorzy 
powiadamiają pisemnie o możliwości uczestnictwa w wystawie. 

 

7. UWAGI KOŃCOWE: 
Wycieczka autokarowa przedzlotowa w dniu 21 sierpnia odbędzie się po zgłoszeniu się minimum 35 
uczestników (w przypadku braku „quorum” zwracamy wpłaty bez żadnych potrąceń. 
O  przydzieleniu tras w dniach 22 i 23.08. (50 miejsc) decydować będzie kolejność zgłoszeń.  
W przypadku ponad 75% zgłoszeń na daną trasę, będzie ona obligatoryjna dla wszystkich. 
Osobom zakwalifikowanym a nieobecnym na CZAK-u wpisowe nie będzie zwracane. Zwrot części 
wpisowego jest możliwy (po potrąceniu kosztów już poniesionych) osobom, które zgłoszą drogą 
pisemną lub e-mailową rezygnację z uczestnictwa na 21 dni przed datą rozpoczęcia CZAKU.  
Do dnia rozpoczęcia CZAK-u akceptujemy również „podmianę uczestników” po uiszczeniu 
ewentualnej różnicy wpłat wynikającej z uprawnień. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji w/w regulaminu oraz wprowadzenia w nim 
zmian. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
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ZARZĄD GŁÓWNY

  


