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Informacje o najnowszych wydarzeniach.

ABC bezpiecznego wędrowania-kampania
informacyjno-edukacyjna PTTK.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w 2017 roku prowadzi na terenie
całego kraju kampanię informacyjno-edukacyjną ABC bezpiecznego
wędrowania, której nadrzędnym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na
bezpieczne uprawianie różnych form turystyki na szlakach pieszych, rowerowych
i kajakowych.
W ramach kampanii przewidzieliśmy realizację wielu działań, a oto najbliższe:

Organizator Godny Polecenia.
Konkurs Organizator Godny Polecenia adresowany jest do organizatorów imprez
turystyki aktywnej. Celem Konkursu jest wyłonienie sprawdzonych, godnych
polecenia, wiarygodnych organizatorów imprez poszczególnych form turystyki
aktywnej.Do konkursu można zgłaszać organizatorów imprez turystyki aktywnej
zorganizowanych w okresie pomiędzy 1 września 2016 roku a 30 sierpnia 2017 roku
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizatora imprezy do konkursu może zgłosić organizacja pozarządowa,
stowarzyszenie lub osoba fizyczna. Udział w konkursie jest nieodpłatny. Regulamin
konkursu i karta zgłoszenia można pobrać ze strony: http://www.tlp.pttk.pl/node/64

Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna.
Spotkajmy się wszyscy na turystycznym szlaku - dzieci, młodzież i seniorzy.
Zapraszamy całe wędrujące rodziny. Pokażmy wspólnie, że wędrować każdy może.
23 września 2017 roku wyruszy Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna.
Środowiska zainteresowane wzięciem udziału w Sztafecie prosimy o przesłanie karty
zgłoszenia. Dla zgłoszonych środowisk mamy przygotowane drobne nagrody na
konkursy organizowane na trasie, a dla każdego uczestnika certyfikat i znaczek
(odblask). Ulotka, plakat i karta zgłoszenia dostępne pod adresem:
http://www.tlp.pttk.pl/Miedzypokoleniowa-sztafeta-turystyczna-2017

Ogólnopolski konkurs Turystyczna Rodzinka.
Ogólnopolski Konkurs Turystyczna Rodzinka realizowany jest od 2011 r. w ramach
promocji turystyki rodzinnej. W tym roku chcemy położyć nacisk na przekazywanie
najmłodszym turystom dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem podczas
uprawiania różnych form turystyki. W 2017 roku konkurs odbywa się pod patronatem
Disney Polska i Regatta Polska. Karta zgłoszenia oraz regulamin Konkursu są
dostępne na stronie. Na zgłoszenia turystycznych rodzin czekamy do 30.08.2017 r.
http://www.rodzina.pttk.pl/Konkurs-Turystyczna-Rodzinka-2017
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-ZMdmHi13WTKq2KEenkr2ilG-K-RwPBg

Między swobodą a zakazem – o bezpiecznym korzystaniu
z przestrzeni turystycznej.
Wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i Katedrą
Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizujemy
w dniach 11-13 października 2017 roku, w hotelu górskim PTTK na Kalatówkach

(Zakopane) konferencję popularnonaukową Między swobodą
o bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni turystycznej.
Zapraszamy do udziału w niej. Karta zgłoszenia dostępna na stronie:
http://www.tlp.pttk.pl/Konferencja-popularnonaukowa-2017

a zakazem

Gmina Przyjazna Rowerzystom
Już po raz szósty czekamy na Wasze zgłoszenia do Ogólnopolskiego konkursu
Gmina Przyjazna Rowerzystom! Tradycyjnie wręczenie statuetek i certyfikatów
laureatom konkursu podczas największej rowerowej targowej imprezy w kraju –
Kielce Bike Expo już we wrześniu! Powalczcie nie tylko o nagrody dla gminy, miasta,
czy wsi ale również nieprawdopodobną szansę na darmową promocję Waszej gminy
na całą Polskę wśród wielu środowisk rowerowych zapaleńców i turystów!
http://www.narowerze.pttk.pl/node/236

Great Card dla członków PTTK
Co to za karta? To możliwość korzystania z rabatów nawet do 50% na całą kolekcję
marek Regatta, Dare 2b i Craghoppers (odzież turystyczna, sprzęt turystyczny).
Z 50% rabatu przy zakupach (z ważną legitymacją PTTK) tak w sklepach
stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym.
Do skorzystania z rabatu konieczna jest rejestracja kart przy pomocy kodu, który
można uzyskać przy opłaceniu składki członkowskiej w macierzystym oddziale
PTTK. Rejestracja na stronie https://greatcard.eu/rejestracja-pttk
Instrukcję jak robić zakupy w sklepie internetowym z kartą Greatcard.
https://regatta.pl/greatcard-r172

Rabaty Regatty na nagrody w imprezach ogólnopolskich
PTTK
Oddziały organizujące duże imprezy ogólnopolskie, ponadregionalne mogą poprzez
biuro Zarządu Głównego PTTK uzyskać rabaty do 65% na zakup nagród na
realizowane przedsięwzięcia, jak i na ubiór kadry obsługującej imprezę.
W tej sprawie prosimy o kontakt bezpośredni z sekretarzem ZG PTTK ds. promocji
Jolantą Śledzińską – e-mail:jolanta.sledzinska@pttk.pl

Kalendarz imprez turystyki aktywnej PTTK
Zachęcamy oddziały do współtworzenia Kalendarza imprez turystyki aktywnej.
http://www.pttk.pl/imprezy_pttk/imprezy.php
Informacje o terminach imprez centralnych i ogólnopolskich znajdziecie tutaj:
http://www.pttk.pl/zycie/imprezy/kalendarz_imprez_PTTK_2017.pdf

Obiekty PTTK
Trwają wakacje. Zachęcamy do odwiedzania w czasie wędrówek obiektów PTTK.
https://obiekty.pttk.pl/start.php?co=baza&segr=nazwa

Studencka baza namiotowa
Zapraszamy do odwiedzania studenckiej bazy namiotowej. Bliższych informacji m.in.
o lokalizacjach, cenach - szukajcie w informatorze.
https://obiekty.pttk.pl/sbn_2017.pdf

Z legitymacją PTTK taniej
A&O i PTTK
Skorzystaj ze specjalnej oferty! Teraz możesz jeszcze taniej nocować w 31 obiektach
A&O HOTELS and HOSTELS w Niemczech, Austrii i Czechach oraz Holandii. Jeżeli
jesteś Członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i posiadasz
ważną legitymację członkowską PTTK, otrzymujesz rabat w wysokości 12% na
noclegi w hotelach i hostelach sieci A&O. - always best price on aohostels.com
https://www.aohostels.com/pl/serwis/pttk/

Mazury z rabatem
Spółka PTTK Mazury w Olsztynie wprowadziła zniżki dla członków PTTK z opłaconą
składką:
- 10% na usługi noclegowe w Stanicy Wodnej PTTK w Sorkwitach,
- 10 % na wypożyczenie sprzętu wodnego w Stanicy Wodnej PTTK w Sorkwitach,
- 5% na spływy kajakowe organizowane przez Biuro Podróży.
Więcej : http://mazurypttk.pl/page/43/sorkwity

Alpinsklep udziela zniżek członkom PTTK
Alpinsklep w Warszawie udziela zniżek członkom PTTK, a także kadrze
programowej. Więcej http://www.alpinsklep.pl

TRYBECO wspiera rozwój turystyki rowerowej w Polsce!
W ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym,
członkom PTTK oferujemy rabat w wysokości 5% na zakup wszystkich produktów
marki TrybEco – rowerów i skuterów elektrycznych.
Więcej informacji na naszej stronie: http://www.trybeco.com/project/pttk/

Park Przygody Kulturinsel
Członkowie PTTK 30% rabatu, a grupy z PTTK mogą korzystać z 15 % rabatu.
Park Przygody Kulturinsel & 1 w Niemczech Hotel Domków Na Drzewie, to miejsce
unikatowe na skalę europejską, zaliczane przez prestiżowe pisma do 10 cudów
architektury lasu. Park znajduje się w odległości ok. 20 km od Zgorzelca/Görlitz,
w miejscowości Zentendorf, z dogodnym dojazdem autostradą A4.
Kontakt/Więcej Informacji (obsługa również w języku polskim)
Tel. +49 (0) 35891 491 13, e-mail: buchung@kulturinsel.de
http://www.kulturinsel.com/pl.html

SE-MA-FOR Muzeum Animacji
Muzeum Animacji SE-MA-FOR w Łodzi udziela rabatu w wysokości 10% na bilet
normalny i ulgowy członkom PTTK z ważną legitymacją.
http://muzeum.se-ma-for.com

Zapraszamy do współpracy
Jeżeli masz informacje o ciekawych wydarzeniach, chcesz, aby informacja z życia
Twojego Oddziału trafiła do odbiorców naszego serwisu, skontaktuj się z nami:
Jolanta Śledzińska – jolanta.sledzinska@pttk.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
tel. +48 22 826 22 51
www.pttk.pl
poczta@pttk.pl
Opracowanie informacji: Jolanta Śledzińska
Obsługa techniczna serwisu: Wojciech Koboska.

