Ogólnopolskie warsztaty

„MAMA, TATA, KAJAK I JA”
W dniach 7-10 lipca 2016 r. w Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich (Kaszuby)
organizujemy spotkanie integracyjno-edukacyjne Turystycznych Rodzin.
Celem naszego spotkania jest:
 integracja rodzin biorących udział w ogólnopolskim konkursie „Turystyczna Rodzinka”,
 promocja turystyki rodzinnej,
 poznanie tajników turystyki kajakowej, rowerowej i żeglarskiej.
 poznanie klimatu Kaszub poprzez wędrówki rowerowe, kajakowe i piesze.
Organizatorzy:
 biuro Konkursu Turystyczna Rodzinka przy Zarządzie Głównym PTTK,
 Stanica Wodna PTTK Wdzydze Kiszewskie.
Uczestnicy:
 Rodziny, które zgłosiły swój udział w Konkursie „Turystyczna Rodzinka 2016”.
Warunki uczestnictwa:
 Rodziny przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie
(członkowie PTTK z opłaconą składką za 2016 r. są ubezpieczeni automatycznie),
 Zgłoszenia uczestnictwa rodziny dokonują na karcie zgłoszenia (dostępnej na stronie
www.rodzina.pttk.pl), którą przesyłają na adres: poczta@rodzina.pttk.pl. do 15 czerwca
2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń,
 Wpłacenie wpisowego w wysokości: 140 zł od 1 osoby (dorosłej i dzieci powyżej
10 lat), 100 zł (dzieci powyżej 7 lat) i 80 zł od dziecka (3 - 7 lat) na konto ZG PTTK
25 1160 2202 0000 0000 6084 8454 z dopiskiem „warsztaty kajakowe Wdzydze” do
dnia 30 czerwca 2016 r. (dowód wpłaty – skan, ksero - wysłać na adres
poczta@rodzina.pttk.pl
 Dzieci do 3 roku bezpłatnie
W ramach wpisowego: 3 noclegi, 3 śniadania 3 obiadokolacje, 1 obiad, spływ kajakowy
z przewodnikiem (w tym wypożyczenie kajaków, kapoków), wycieczka rowerowa
z przewodnikiem po Kaszubskim Parku Krajobrazowym (w tym wypożyczenie rowerów),
ognisko, rejs statkiem turystycznym po Jeziorach Wdzydzkich i inne atrakcje. Każda rodzina
otrzyma materiały krajoznawcze.

Warsztaty są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach realizowanego projektu „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW


07. 07.2016 (czwartek)
– 1300 rejestracja rodzin, zakwaterowanie
– 1400 -16.00 warsztaty dawnych gier i zabaw ludowych, w tym zwiedzanie Muzeum –
Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich,
– 1700 obiadokolacja
– 1900 spotkanie integracyjne, na którym uczestnicy opowiedzą nam skąd przybyły
(prezentacja „wizytówek” rodzin z udziałem wszystkich jej członków).



08.07.2016 (piątek)
– 830
śniadanie
– 930
– wycieczka rowerowa z przewodnikiem
Uwaga ! Rodziny z małymi dziećmi – prosimy (w miarę możliwości) o zabranie własnych
fotelików na rower – obowiązkowo kaski dla dzieci.
–1700 obiadokolacja
– 18-1900 relaks
– 19-2100 wieczór rodzinnych gier i zabaw integracyjnych



09.07.2016 (sobota)
– 830
śniadanie
– 930
spływ kajakowy po Jeziorze Schodno (należy posiadać odpowiedni strój do
turystyki kajakowej)
00
– 17
obiadokolacja,
– 1800 relaks
– 2000-220 ognisko.



10.07.2016 (niedziela)
– 830
śniadanie,
30
00
– 9 -12
rejs statkiem po Jeziorach Wdzydzkich,
00
– 12
obiad
wykwaterowanie, wyjazd do domów.

Warsztaty są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach realizowanego projektu „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”.

