Ogólnopolskie warsztaty

Mama, Tata, kajak i ja
Nowy Most,
16-19 sierpnia 2018 r.
Celem naszego spotkania jest:
 Poznanie walorów przyrodniczo-krajoznawczych Mazur
 integracja rodzin biorących udział w ogólnopolskim konkursie Turystyczna Rodzinka.
Organizator:
 biuro Konkursu Turystyczna Rodzinka przy Zarządzie Głównym PTTK
 Stania wodna PTTK "Perła Krutyni" w Nowym Moście
Uczestnicy: Rodziny zainteresowane wspólnym wędrowaniem biorące udział w Konkursie
Turystyczna Rodzinka - edycja 2018
 Zakwaterowanie : Stania wodna PTTK "Perła Krutyni" w Nowym Moście
Warunki uczestnictwa:
1. Rodziny przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie (członkowie PTTK
z opłaconą składką za 2018 r. w ramach składki posiadają już ubezpieczenie NW).
2. Zgłoszenia rodziny dokonują na karcie zgłoszenia (dostępna na stronie www.rodzina.pttk.pl),
którą przesyłają na adres e-mail: poczta@rodzina.pttk.pl do 10 lipca 2018 roku.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
3. Odpłatność za zakwaterowanie prosimy wpłacić na konto Perła Krutyni 58 1160 2202 0000 0000 1196 6747
z dopiskiem „Warsztaty Turystyczna Rodzinka” (dowód wpłaty – skan, ksero - wysłać na adres e-mail:
poczta@rodzina.pttk.pl do dnia 20 lipca 2018 r. )
4. BRAK POTWIERDZENIA POWODUJE SKREŚLENIE Z LISTY
Odpłatność za warsztaty (4 dni)
Domki z łazienką
264 zł - dorośli, dzieci powyżej 10 lat,
218 zł – dzieci 5-9 lat,
83 zł - dzieci do 5 lat śpiące z rodzicami
Dzieci do 3 lat bez świadczeń- bezpłatnie
Domki bez łazienki
201 zł - dorośli, dzieci powyżej 10 lat,
155 zł – dzieci 5-9 lat,
83 zł - dzieci do 5 lat śpiące z rodzicami
Dzieci do 3 lat bez świadczeń- bezpłatnie
Namioty własne - nocleg i wyżywienie
174 zł - dorośli, dzieci powyżej 10 lat,
121 zł - dzieci 5 - 9 lat
32 zł - dzieci do 5 lat - wyżywienie
Dzieci do 3 lat bez świadczeń- bezpłatnie

PROGRAM SPOTKANIA
16 sierpnia 2018 roku
do godziny 15.00 przyjazd do Nowego Mostu
17.30 - zwiad po okolicy - gra terenowa
18.30 - obiadokolacja
20.00 - poznajmy się (każda rodzina przygotowuje krótką informację w formie kalamburu o sobie
i miejscowości z której pochodzi)
17 sierpnia 2018 roku
8.30 - śniadanie
9.30 - poznajemy uroki Krutyni kajakiem i rowerem
17.30 - obiadokolacja
19.00 - gdzie się ukrył skarb?
18 sierpnia 2018 roku
8.30 - śniadanie
9.30 - poznajemy uroki Krutyni kajakiem i rowerem
17.30 - obiadokolacja
19.00 - z gitarą przy ognisku
19 sierpnia 2018 roku
8.30 - śniadanie
9.30 - plażowanie, wykwaterowanie, powrót do domu
UWAGA!
Bilety wstępu płatne na miejscu gotówką!

Do zobaczenia na warsztatach

