
 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK 

Oddział Poleskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Łowiczu 

Koło Przewodników Terenowych PTTK im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu 

 

zapraszają na: 

XXIV Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK  

Jubileusz 60-lecia Koła Przewodników Terenowych PTTK  

im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu 

Łowicz – Nieborów 16–18 września 2022 r. 
 

 

Regulamin 
 

Organizatorzy: 

❖ Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK 

❖ Koło Przewodników Terenowych PTTK im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu 

 

Patronat Honorowy: 

❖ Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego 

❖ Starosta Łowicki 

❖ Burmistrz Miasta Łowicza 

 

Patronat Medialny: 

❖ Radio Victoria 

❖ Nowy Łowiczanin / lowiczanin.info 

❖ lowicz24.eu 

 

Termin wydarzenia: 

❖ 16-18 września 2022 roku, Łowicz – Nieborów 



Cele zlotu: 

❖ Promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Łowicza i powiatu łowickiego.  

❖ Integracja środowiska przewodników PTTK i członków PTTK działających na rzecz 

przewodnictwa. 

❖ Prezentacja walorów kulturowych i przyrodniczych Ziemi Łowickiej oraz ich ochrona. 

❖ Uczczenie jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu. 

❖ Popularyzacja odznak regionalnych i krajoznawczych PTTK utworzonych przez PTTK 

Oddział w Łowiczu. 
 

Informacje organizacyjne i odpłatność: 

❖ Zgłoszenia na Zlot/Jubileusz prosimy dokonać na karcie zgłoszenia do 31 maja 2022 r. 

drogą elektroniczną na podany adres e-mail: zlot.jubileuszlowicz@gmail.com lub 

pocztą tradycyjną: PTTK Oddział w Łowiczu, Stary Rynek 3, 99-400 Łowicz.  

❖ Opłata za Zlot/Jubileusz dla przewodników PTTK wynosi 550 zł, dla pozostałych 

członków PTTK 580 zł. 

❖ Prosimy o wpłatę na poczet Zlotu/Jubileuszu w kwocie 150 zł od przewodników PTTK 

do dnia 31 maja 2022 r., a pozostałych członków PTTK po potwierdzeniu przyjęcia na 

Zlot/Jubileusz do 15 czerwca 2022 r., oraz pozostałej kwoty do 10 sierpnia 2022 r.  

❖ Wydarzenie skierowane jest do pełnoletnich członków PTTK. 

❖ Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, w pierwszej kolejności 

przyjmowani są przewodnicy PTTK, pozostali zgłaszający się członkowie PTTK zostaną 

poinformowani o przyjęciu po 31 maja 2022 r.   

❖ Wpłaty należy dokonać na konto: PTTK Oddział w Łowiczu – Bank Pekao S.A. 

Oddział/Łowiczu, numer rachunku 49 1240 3347 1111 0000 2864 9285 w tytule 

przelewu podając: „Imię i nazwisko – Miejscowość – XXIV Zlot Nizinny”. 
 

Świadczenia w ramach zlotu/jubileuszu: 

❖ Zakwaterowanie - 2 noclegi w pokojach wieloosobowych (2-4 osobowych z łazienkami) 

– Hotel Rozdroże w Nieborowie, Aleja Lipowa 37, 99-416 Nieborów, tel. 883 602 188. 

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

❖ Uroczysta kolacja integracyjna z niespodzianką.  

❖ Metalowa odznaka okolicznościowa Zlotu/Jubileuszu.  

❖ Transport i obsługa przewodnicka na wycieczkach krajoznawczych.  

❖ Wstępy do muzeów i obiektów na trasach wycieczek.  

❖ Materiały krajoznawcze, turystyczne, przewodnickie z regionu.  

❖ Materiały promocyjne. 

❖ W miejscu zakwaterowania darmowy parking niestrzeżony. 
 

Postanowienia końcowe:  

❖ Przewodnicy i członkowie PTTK uczestniczący w Zlocie/Jubileuszu z opłaconą składką 

członkowską PTTK za 2022 r. ubezpieczeni są od NNW.  

❖ W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Zlocie/Jubileuszu po 10 sierpnia 2022 r., 

wpisowe nie podlega zwrotowi, przy wcześniejszej rezygnacji podlega pomniejszeniu 

stosunkowo do kosztów zaangażowanych w wydarzenie.  

tel:+48883602188


❖ Wymagane jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego, legitymacji członkowskiej 

PTTK oraz legitymacji przewodnickiej.  

❖ Na wycieczkach w dniu 17.09.2022 r. obowiązuje określona liczba miejsc, decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

❖ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie 

Zlotu/Jubileuszu. Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

❖ Od uczestników Zlotu/Jubileuszu wymagany jest ubiór oraz obuwie spełniające wymogi 

uprawiania turystyki.  

❖ Zlot/Jubileusz ma charakter imprezy non-profit. 

❖ Istnieje możliwość o dzień wcześniejszego zakwaterowania we własnym zakresie. 

❖ Pytania? Prosimy o bezpośredni kontakt: Agnieszka: 509 272798 Zdzisław: 516 730 666 

 

 

Zapraszamy do Łowicza i Nieborowa 

Komitet Organizacyjny 

 

 

 

 

 

Patronat Honorowy  

   

Starosta Łowicki 
Dyrektor 

Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Województwa Łódzkiego 

Burmistrz Miasta Łowicza 

 

Patronat Medialny 
 

 

 

 


