Program
XXXVI Kursu i Zlotu Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK
„Soczewka 2019”
Miejsce:
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze
09-506 Soczewka
tel/fax: (024) 261-01-19, (024) 261-01-20
http://www.mazowsze.plocman.pl

Zlot rozpoczyna się kolacją w czwartek 26.09.2019, a zakończy niedzielnym obiadem
w dniu 29.09.2015.
Świadczenia:
-zakwaterowanie pokoje dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym,
-pełne wyżywienie.
-obowiązkowa obecność podczas wszystkich spotkań !!!!
Ramowy program zlotu
-26.09 czwartek;
przyjazd uczestników w godzinach popołudniowych,
zakwaterowanie, kolacja do godz. 19.00 - 21.00.
-27.09 piątek;
08.30 - 09.00 - śniadanie,
09.30 – wyjazd na autokarową wycieczkę do Włocławka, Zapora we Włocławku,
objazd Zalewu, zwiedzanie Płocka ( na trasie wiele ciekawych miejsc)
13.30 - 14.00 - obiad, na trasie wycieczki
19.00 – powrót do Soczewki (uczestnicy kursu-rozmowy kwalifikacyjne, wypełnienie
ankiet personalnych, przekazanie 1 zdjęcia legitymacyjnego),
19.30 - kolacja
20.00 – ognisko - zabawa i śpiewy przy muzyce mechanicznej,.…..powrót do pokoi
na nocleg.
-28.09 sobota;
8.30 -9.30 - śniadanie,
10.00 -12.30 - zajęcia z kursu Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK, dla chętnych
praktyczne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej: zasady
postępowania, wykonywanie sztucznego oddychania (na fantomach), pozycje
boczne ustalone, meteorologia. W zależności od pogody, dla chętnych wycieczka
piesza po Soczewce.
12.30 – niespodzianka Komandora, wyjazd autokarem
14.30 - 15.30 - obiad,
15.30 – 18.30 – zawody sprawnościowe dla wszystkich, z nagrodami,
19.00 – 00.00 ?! - uroczysta kolacja grillowa z muzyką na „żywo”,
-29.09 niedziela;
9.00 -09.30 - śniadanie,
10.00 – 12.00 – posiedzenie KTŻ, dla pozostałych czas wolny, pytania oraz dyskusja,
zakończenie i podsumowanie kursu i zlotu,
12.30 - podpisywanie listy obecności na następne rejsy, imprezy i zloty
Bo nie ważne gdzie, ważne z kim !!

13.00 - 13.30 - obiad, wyjazd do miejsc zamieszkania.
- Ubezpieczenie NNW, dodatkowo wiele atrakcji.
Koszt:
- członków PTTK- 360 zł od osoby,
- pozostali 380 zł.
Dodatkowe informacje i zapisy:
-przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK – Wojtek Skóra
Zapraszam stałych bywalców i wszystkich chętnych chcących wziąć udział
w nietuzinkowej imprezie.

