Ogólnopolskie warsztaty

Mama, Tata i ja w górach
Dolina Roztoki, 26-28 czerwca 2017 r.
Celem naszego spotkania jest:
 Poznanie walorów przyrodniczo-krajoznawczych Tatrzańskiego Parku Narodowego,
 nauka bezpiecznego poruszania po szlakach górskich
 integracja rodzin biorących udział w ogólnopolskim konkursie Turystyczna Rodzinka.
Organizator:
 biuro Konkursu Turystyczna Rodzinka przy Zarządzie Głównym PTTK
Uczestnicy:
Rodziny zainteresowane wspólnym wędrowaniem biorące udział w Konkursie
Turystyczna Rodzinka - edycja 2017
Zakwaterowanie : Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki
Warunki uczestnictwa:
 Rodziny przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie (członkowie PTTK
z opłaconą składką za 2017 r. w ramach składki posiadają już ubezpieczenieNW).
 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 czerwca 2017 roku.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
 Wpłacenie wpisowego za rodzinę na konto Zarządu Głównego PTTK
nr 25 1160 2202 0000 0000 6084 8454 z dopiskiem „Warsztaty Roztoka”
(dowód wpłaty – skan, ksero - wysłać na adres e-mail: poczta@rodzina.pttk.pl
do dnia 19 czerwca 2017 r. )
Odpłatność za warsztaty:
120 zł - od 1 osoby (dorośli, dzieci powyżej 16 lat),
100 zł – dzieci 6 -16 lat,
60 zł - dzieci 3-5 lat śpiące z rodzicami
Dzieci do 3 lat bez świadczeń- bezpłatnie opcjonalnie koszulka i chusta 35 zł

PROGRAM SPOTKANIA
26 czerwca 2017 roku
do godziny 15.00 docieramy do Schroniska PTTK w Dolinie Roztoki we własnym zakresie
16.00 - obiadokolacja
17.00 -19.30 – Szukamy Misia z Doliny Roztoki – gra terenowa.
20.00 -22.00 - Bezpieczne wakacje- pomysł rodziny (animacja) na bezpieczne wakacje.
27 czerwca 2017 roku
8.30-9.00 - śniadanie
9.30 - 16.00 - Wycieczka górska z przewodnikiem tatrzańskim - trasa zależna od warunków pogodowych
i wieku uczestników (dzieci). Planujemy wstępnie Dolinę Pięciu Stawów Polskich.
17.00 obiadokolacja
18.00 - 20.30 – Animacje dla rodzin- Galeria Portretów Turystycznych Rodzin w 3D
20.30 - 22.00- rodzinne rozgrywki w grach planszowych „Wędruj z nami”
28 czerwca 2017 roku
8.30 - 9.00 - śniadanie
9.30-14.00 – wycieczka szlakiem czerwonym na Rusinowa Polanę (zakończenie warsztatów)
W ramach wpisowego:
2 noclegi (z pościelą), 2 śniadania, 2 obiadokolacje, koszulka, chusta, przewodnik tatrzański, animacje.
Do zobaczenia na warsztatach

Warsztaty są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach projektu „ABC bezpiecznego wędrowania-kampania informacyjno-edukacyjna”.

