
XI ŚWIATOWY ZLOT MŁODZIEŻY POLONIJNEJ  

„ORLE GNIAZDO 2017” 
WĄGROWIEC, 20-29 lipca.  

Informacje dla uczestników zlotu 

 

TERMIN ZLOTU:   20 – 29  lipca  2017 r.  
MIEJSCE ZLOTU:  WĄGROWIEC, Ośrodek Wypoczynkowy „Wielspin”, ul. Jeziorna 16.  

                                  Ośrodek położony ok. 60 kilometrów na północ od Poznania, jest nad Jeziorem Durowskim.  
 

WPISOWE:   200 złotych.     Wpłaty wpisowego należy dokonać DOPIERO po otrzymaniu - od Organizatorów -             

           potwierdzenia przyjęcia na zlot  na konto z dopiskiem ”Zlot Orle Gniazdo” + imię i nazwisko uczestnika +kraj. 

Nr konta bankowego:  PL50-1060-0076-0000-3210-0015-6426, kod BIC: ALBPPLPW.  

Nazwa: Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia WSPÓLNOTA POLSKA. Adres:  Stary Rynek 51 61-772 POZNAŃ 
Uczestnik zlotu pokrywa również koszty podróży do Poznania i z powrotem.  
  

PUNKT INFORMACYJNY ZLOTU.   
Dla zlotowiczów przyjeżdżających do Poznania pociągiem, autobusem  lub przylatujących samolotem  uruchomiony zostanie punkt 

informacyjny w holu dworca kolejowego Poznań Główny, ul. Dworcowa.  Punkt informacyjny - oznaczony  tablicą  z nazwą zlotu. - 

czynny będzie w dniu 20 lipca, w godz. 7.00-23.00.   
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZLOCIE, 

 wiek: 18-30 lat oraz posiadanie pochodzenia polskiego,  

 podstawowa znajomość języka polskiego, 

 przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia,   

 wpłata wpisowego  i  pokrycie we własnym zakresie kosztów podróży,   

 przyjazd na zlot wyłącznie w dniu 20 lipca, a wyjazd w dniu 29 lipca ,   

 aktywne uczestnictwo w programie zlotu  (udział w zajęciach jest obowiązkowy ), 

 posiadanie ubezpieczenia na czas pobytu w Polsce, natomiast uczestnik  zlotu z kraju Unii Europejskiej dodatkowo  

powinien posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, 

 posiadanie odzieży umożliwiającej udział w zajęciach sportowych  i turystycznych /w tym strój kąpielowy, klapki oraz ręcznik /, 

 przestrzeganie obowiązującego na zlocie zakazu spożywania alkoholu, palenia papierosów, używania  narkotyków, 

 uczestnik zlotu pokrywa koszty napraw za spowodowane przez siebie szkody. 

LICZBA MIEJSC na zlocie jest OGRANICZONA!  

O zakwalifikowaniu na zlot decyduje spełnienie warunków uczestnictwa i kolejność zgłoszeń! 
 

ORGANIZATOR ZLOTU zapewnia jego uczestnikom: 

 noclegi W BUDYNKACH MUROWANYCH, w pokojach 2, 3, 4, 5 -osobowych z łazienkami i wc.,  

 wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje);  

 urozmaicony program zlotu,  

 opiekę pilotów, opiekę medyczną (pielęgniarka),  

 transfer zlotowiczów z dworca kolejowego w Poznaniu do  Wągrowca (20.07. )  oraz z powrotem do Poznania (29.07.r.).   

 

W RAZIE POWAŻNYCH  WYKROCZEŃ  UCZESTNIK MOŻE ZOSTAĆ WYDALONY  ZE  ZLOTU PO UPRZEDNIM  

POINFORMOWANIU ORGANIZACJI  POLONIJNEJ LUB  PLACÓWKI  KONSULARNEJ BEZ ZWROTU WPISOWEGO..  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projekt  dofinansowany  przez Kancelarię Senatu RP.  


