REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEGO XIII ZLOTU RODZINNEGO
NIESŁYSZĄCYCH TURYSTÓW MOTOROWYCH
ISTEBNA
24-26.08.2018r.

Koło Niesłyszących

XIII Międzynarodowy Zlot Rodzin Niesłyszących
Turystów Motorowych
Istebna 24-26.08.2018r.

Organizatorzy
Koło Niesłyszących Automobilklub Śląski przy współudziale
Automobilklub Śląski w Katowicach
Komitet Organizacyjny
Kierownik imprezy

Karolina Student

Kierownik trasy motorowej

Jacek Słodziński

Sędzia

Marek Nowakowski

Kwatermistrz

Karolina Student

Gospodarz imprezy

Zygfryd Tumula

Pomocnik imprezy

Jacek Słodziński
Cel imprezy

Celem imprezy jest działanie na rzecz środowiska osób
zmotoryzowanych z uszkodzeniami słuchu, a w szczególności
popularyzowanie turystyki i sportu jak również sprawności kierowców.
Zawieranie więzi przyjacielskich wsród turystów niesłyszących,
podnoszenie kultury i bezpieczeństwa jazdy oraz poznanie kultury i
krajobrazu najbliższego terenu Istebna

Program
XIII-go Międzynarodowy Zlotu Rodzinn Niesłyszących Turystów
Zmotoryzowanych w Istrbnej
24.08.2018r. ( piątek)
16:00-18:00 – przyjazd uczestników, zakwaterowanie
19:00 – oficjalne otwarcie zlotu, omówienie regulaminu,konkurencji
i zasad bezpieczeństwa
20.00- spotkanie inegracyjne
22:00 – cisza nocna
25.08.2018r. ( sobota)
8:30- śniadanie
9:30 -12:00 - rozpoczęcie konkurencji motorowej -nawigacja
13:30 -15:00- czas wolny( na basen )
15:30 - 16:30– rozgrywki sportowe dzieci
17:00--zawod siatkowki dla dorosłych
18:30 – ognisko (Grill)
22:00 – cisza nocna
26.08.2018r. ( niedziela )
8:30- śniadanie
9:30 – wręczenie nagród, dyplomów i pucharów
11:00 – wykwaterowanie z domków, zakończenie impezy

Komitet organizacjny zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Warunki uczestnictwa
W rajdzie może uczestniczyć każdy inwalida słuchu zgłoszony przez
Automobilklub Śląski, oraz osoby niezrzeszone w tym klubie, mające stały
kontakt z osobami niesłyszącymi
Uczestnikiem rajdu w rozumieniu niniejszego regulaminu jest:
- w kategorii samochodowej kierowca (inwalida słuchu) i pilot
(osoba towarzysząca);
- osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko
pod opieką osób dorosłych.
Zgłoszenia
Zgłoszenia wraz z wpisowym w wysokości: 120zł od członka klubu;
od 6-18 lat 120 zł
dzieci 0-5roku życia spać z rodzicami bezpłatnie a śniadanie 40zł
opłaty należy dokonać do 6.08.2018r.Przekazem pocztowym z dopiskiem
”Zlot” na adres: Automobilklub Śląski
ul. Stanisława 4, 40-014 Katowice
-konto: 74 1020 2313 0000 3502 0153 9741
Po terminie wpisowe dopłata (rezygnacje z udziału nie uprawnia do
zwrotu wpisowego).
E mail: yaro_21@o2.pl
Kontakt: 518 638 982sms
Wpisowym objęte są następujące świadczenia:
- 2 noclegi
-2 sniadanie
- zimny napój
- nagrody rzeczowe dla zwycięzców
- grill

Osoby, które chcą brać udział tylko w zawodach i spotkaniu przy
grillu (bez noclegu) zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia
się i opłaty 35zł. dla członka automobilklubu osoby nie zrzeszone
50zł. Serdecznie zapraszam
Sprawy ogólne
Na mecie zlotu i w czasie jego trwania organizator przewiduje
zorganizowanie konkursów i zabaw ruchowych;
Za szkody spowodowane przez uczestników w czasie zlotu organizator
nie bierze odpowiedzialności.(tj. każdy płaci sam)
Termin i miejsce
Rajd odbędzie się w dniach od 24 do 26 sierpnia 2018r. w Istebnej

Apartamenty w Istebnej
ul. Istebna 1377
43-470 Istebna
http://www.pokojeistebna.pl
*Sypialnia (1 łozko podwójne +1 łożko piętrowe).
*Kuchnia (aneks kuchenny-lodówka ,czajnik , płyta ,stół, kresła).
* Łazienka ( WC, prysznic, umywalka, lustro).
*Okno tarasowe bez balkanów.
*Telewizor.
*Internet bezprzewodowy WI-FI.
Informacje dodatkowe:
*Wyciąg narciarski „ZAGROŃ’’ mieszczący się 200 metrów od
apartament owca.
* Park Wodny „OLZA” mieszczący się przy „ZAGROŃ”

