
 

 

 

XXIV OGÓLNOPOLSKI ZLOT NIZINNY PRZEWODNIKÓW PTTK 

„ZIEMIA KALISKA” 24-26.04.2020 rok 

 

Organizatorzy:  

Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych i Komisja Przewodnicka ZG PTTK 

Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Adama Chodyńskiego w Kaliszu  

oraz Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I ODPŁATNOŚĆ: 

Komandor Zlotu: Andrzej Matysiak tel: 668-683-663. 

Sekretariat: Olimpia Piątczak, tel. 62 598-24-33, tel. kom. 509-360-171, email: info@pttk.kalisz.pl lub 

pttk.kalisz@poczta.fm.  

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty 425,00 zł należy przesłać do dnia 20 marca 2020 roku  na adres:  

Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego, ul. Targowa 2  

62-800 Kalisz z dopiskiem „XXIV OZNP PTTK Kalisz 2020”  
lub w formie elektronicznej (skan podpisanego zgłoszenia)  

info@pttk.kalisz.pl lub pttk.kalisz@poczta.fm  

Telefon do biura oddziału: 62 598-24-33, tel. kom. 509-360-171  
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Wpłata na konto: 

Kaliski Oddział PTTK im. St. Graevego w Kaliszu  

Santander Bank Polska S.A. o/Kalisz 33 1090 1128 0000 0000 1201 5712  
z dopiskiem „XXIV OZNP” 

Organizatorzy drogą e-mailową prześlą potwierdzenie uczestnictwa do dnia 1.04.2020 r. 

 

OPŁATA ZA ZLOT OBEJMUJE:  
1. Zakwaterowanie - 2 noclegi w pokojach wieloosobowych (3-4 osobowych ze wspólnymi łazienkami), a w 

przypadku ponad 80 zgłoszeń także Hotel „Bursztyn” ul. Łódzka 29 a (pokoje 1-2 osobowe bez 

wyżywienia) po dodatkowej dopłacie za pokój 1-osobowy do 120,00 zł lub pokój 2-osobowy do 159,00 zł. 

2. Wyżywienie zgodnie z programem (2 obiady, 1 biesiada, 2 śniadania, 1 kolacja). 

3. Okolicznościową odznakę ZLOTU. 

4. Autokary + przewodnicy na wycieczkach krajoznawczych. 

5. Wstępy do muzeów i obiektów na trasach wycieczek. 

6. Materiały krajoznawcze, turystyczne, przewodnickie z regionu. 

7. Materiały promocyjne. 

8. Ubezpieczenie na wycieczkach. 

9. „Certyfikat pobytu w Kaliszu” jako najstarszym mieście Polski.  

10. W miejscu zakwaterowania darmowy parking. 

 

Uczestnicy będący członkami PTTK są ubezpieczeni w ramach składki członkowskiej PTTK, pozostali biorą 

udział w Zlocie na własną odpowiedzialność. 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zlocie po 20.03.2020 roku wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 

Bazą noclegową Zlotu będzie Centrum Księdza Orione. Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Św. Alojzego 

Orione ul. Kościuszki 24, 62-800 Kalisz (pokoje kilkuosobowe/sanitariaty wspólne na poszczególnych 

kondygnacjach).  

Zapewniamy bezpłatny parking dla osób przyjeżdżających własnymi autami (koszty parkowania przed ww 

obiektami bierze na siebie organizator Zlotu). W przypadku braku akceptacji warunków noclegowych 

uczestnik Zlotu samodzielnie załatwia miejsce zakwaterowania w Kaliszu. 



Uwaga! Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do Kalisza (koszt dodatkowego noclegu w Centrum ks. 

Orione to 40,00 zł. Można również pozostać w Kaliszu po Zlocie (koszt dodatkowego noclegu w Centrum ks. 

Orione to 40,00 zł). W obu przypadkach wyżywienie i inne usługi we własnym zakresie. 

  

PROGRAM ZLOTU: 

 

DZIEŃ I – 24.04.2020 r. (piątek)  

8.00-11.00 przyjmowanie i kwaterowanie uczestników  
12.00 – uroczyste otwarcie ZLOTU w Urzędzie Miasta Kalisza ul. Główny Rynek 20 

oraz:  

prelekcja przewodnicka:  
a) Piotr Sobolewski przewodnik PTTK – sekrety Kalisza,  

b) wystawa znaczków i odznak ze zbiorów kol. Bogusława Monczyńskiego.  

ok. 14.00 – obiad (restauracja „Ratuszowa”), po obiedzie - zwiedzanie Kalisza od 14.45 do 19.00. 

1. Schronu przeciwatomowego. 
2. Kościoła i klasztoru franciszkanów. 
3. Kościoła jezuitów (obecnie garnizonowego) z XVI wieku. 
4. centrum miasta - układ archeologiczny, zamek królewski w Kaliszu. Postacie związane z miastem: Adam Asnyk, 

Maria Konopnicka, Maria Dąbrowska, Stefan Scholc-Rogoziński, Stanisław Wojciechowski, Alfons Parczewski. 
Kolacja: 19.30-20.30 

Po kolacji w Centrum Ks. Orione zapraszamy na Prelekcję multimedialną pt. „Atrakcje turystyczne regionu 

kaliskiego” (prowadzący Andrzej Matysiak – przewodnik PTTK). 

  

DZIEŃ II – 25.04.2020 r. (sobota)  

Śniadanie: 7.00 – 7.45  
Wyjazd z Kalisza – 8.00, trasa wycieczki: 

1. Ołobok - klasztor i kościół pocysterski z XII wieku. 
2. Ołobok – jeden z najstarszych drewnianych kościołów cmentarnych w Wielkopolsce z XVI wieku. 
3. Kuźnica Grabowska – muzeum Mariana Falskiego. 
4. Kania – krzyż Pawła Brylińskiego – pomnik przyrody i arcydzieło sztuki ludowej. 
5. Kotłów – świątynia romańska z 1108 roku oraz konkatedra polsko-katolicka. 
6. Antonin – letnia rezydencja Radziwiłłów. 
7. Nowe Skalmierzyce – największy dworzec przygraniczny w Europie środkowej z początku XX wieku. 
Powrót do Kalisza - około 19.00 

Biesiada przewodnicka. W jej trakcie zabawa taneczna, muzyka. 

 

DZIEŃ III – 26.04.2020 r. (niedziela)  
Śniadanie: 7.00 – 7.45 (+ suchy prowiant zamiast obiadu dla osób rezygnujących z obiadu)  

Wyjazd z Kalisza - 8.00, trasa wycieczki: 

1. Nowe Skalmierzyce – granica prusko-rosyjska. 
2. Nowe Skalmierzyce – Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. 
3. Nowe Skalmierzyce – polski bunkier obronny z 1939 roku. 
4. Kalisz – rezerwat archeologiczny na Zawodziu. 
Powrót do miejsca zakwaterowania w Kaliszu - 12.45  

Obiad 13.00-13.45 

Zakończenie XXIV OZNP PTTK – 14.00 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie drobne korekty w programie. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 
Przewodnicy PTTK Regionu Kaliskiego 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

XXIV Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK  

„Ziemia Kaliska” w terminie 24-26.04.2020 rok 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………..…………………………. 

Nr leg. PTTK: …………………………………………………………………………………………….……………… 

Tel. kontaktowy: ………………………………………………………………………………………….………………  

Adres e-mail: ………………………………….…………………………………………………………………………. 

Koło Przewodników: ……………………………….………………………………………………………………...….. 

Potrzebuję miejsce parkingowe (niewłaściwe skreślić): TAK/NIE 

Zamawiam dodatkowy nocleg (w Centrum Księdza Orione) przed Zlotem/po Zlocie w dniach/nocach 

………………………………………………………………. Wpłaty już dokonałem. 

Chcę być zakwaterowany/a z osobą: ……………………………………..…………………………………………... 

Do miejsca zakwaterowania przybędę dnia ……………………………. ok. godz…………………………………. 

Zamawiam posiłki wegetariańskie  TAK  NIE** 

**) niepotrzebne skreślić 

Dane do faktury***: ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Uwaga: w przypadku wystawienia faktury doliczony zostanie podatek VAT, który obciąży uczestnika Zlotu. 

***) proszę wypełnić w przypadku zapotrzebowania na fakturę 

 

Dokonałem/am wpłaty za udział w Zlocie w kwocie ………….…….zł na konto organizatora w dniu…………… 

 

…………………………………………………….  ……………………………………………………. 
(miejscowość, data )     (podpis  uczestnika) 

Oświadczenie uczestnika XXIV Ogólnopolskiego Zlotu Nizinnego Przewodników PTTK 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w szczególności imienia, nazwiska, i innych danych 

podanych w karcie zgłoszenia w celach związanych z udziałem w XXIV Ogólnopolskim Zlocie Nizinnym Przewodników PTTK. 
Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak zgodnie z regulaminem Zlotu, nie udzielenie zgody może skutkować brakiem 
możliwości wzięcia udziału w Zlocie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, w celach promocji XXIV Ogólnopolskiego Zlotu Nizinnego 
Przewodników PTTK. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak nie udzielenie zgody skutkować będzie brakiem możliwości 
umieszczenia zdjęć, na których występuje uczestnik w materiałach dotyczących Zlotu. 

 
…………………………………………………….  ……………………………………………………. 

(miejscowość, data )     (podpis  uczestnika) 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuje się, iż: 
1) administratorem danych osobowych uczestników Zlotu jest Kaliski Oddział PTTK w Kaliszu; 
2) dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z udziałem w XXIV Ogólnopolskim Zlocie Nizinnym Przewodników 
PTTK, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
3) wizerunek przetwarzany będzie w celach związanych z promocją XXIV Ogólnopolskiego Zlotu Nizinnego Przewodników 
PTTK, w szczególności może być umieszczony w prasie drukowanej bądź na stronach internetowych organizatora lub instytucji 
współpracujących; 
4) dane osobowe oraz wizerunek przechowywane będą do czasu wniesienia sprzeciwu; 
5) podane dane osobowe będą umieszczone na liście uczestników, komunikatach końcowych oraz opublikowane w 
informacjach prasowych; 
6) każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania; 
7) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pttk@avx.pl., email: info@pttk.kalisz.pl lub pttk.kalisz@poczta.fm. 


