Informacje dla uczestników zlotu „Otwarcie sezonu 2018”
Gorzyca, 27 – 29.04.2018r.

1. Miejsce zlotu
Ośrodek Agroturystyczny „Maya”, Gorzyca k/Międzyrzecza. Odległość z Poznania ok.
125 km, czas dojazdu ok.1,5 godziny.
GPS: N 52,465926 E 15,495831
2. Dojazd
I wariant : autostradą A2 (w kierunku Świecka) do węzła Jordanowo, stąd drogą S3
(w kierunku Gorzowa) do Międzyrzecza i dalej drogą nr 137 (w kierunku Sulęcina). Ok.
4 km za Międzyrzeczem (po minięciu położonego na wzniesieniu po lewej stronie
cmentarza) będzie drogowskaz w prawo „Gorzyca 4” i pierwsza nasza klubowa strzałka
kierunkowa. Dalej wg strzałek.
II wariant : drogą nr 92 do Pniew, na skrzyżowaniu ze światłami dalej prosto drogą nr 24
(kierunek na Skwierzynę, Gorzów), po ok. 27 km skręcić w lewo na Międzyrzecz (jest
drogowskaz) i przez Pszczew do Międzyrzecza. Dalej jak w wariancie I.
III wariant : można nawet przez Warszawę, choć przez Berlin byłoby chyba bliżej 
3. Plan zlotu
Piątek, 27.04.2018r.
Zjeżdżamy się od godziny 12.00 (jeśli ktoś będzie mógł dojechać dopiero w sobotę to
starać się tak, aby zdążyć na wycieczkę). Załogi zgłaszają się do organizatora, który
nadaje załodze numer, wskazuje miejsce i wydaje „Kartę uczestnika”. Po otrzymaniu
numeru należy wysłać organizatorowi (na numer 501 634 184) e-memesa z ciekawym
zdjęciem z trasy dojazdu (chodzi o ciekawe, ładne, oryginalne, śmieszne itp. zdjęcie;
można ich na trasie zrobić kilka i na miejscu wysłać to najlepsze), podając w treści
wiadomości numer załogi. Proszę nie wpisywać swojego nazwiska ! Zdjęcia będą
oceniane i punktowane przez 3-osobową komisję, złożoną z uczestniczek zlotu.
Spotykamy się przy wspólnym ognisku ok. godz. 18.30, gdzie przyrządzimy tradycyjną
„strawę z kotła”. W razie niepogody (odpukać – oby nie ) nasiadówkę – niestety bez
ogniska – zrobimy przy kominku, w barze „Pod Koziołkiem”, w zaadaptowanej pięknej
i stylowej, starej piwnicy. W czasie między przyjazdem a ogniskiem można zwiedzić
Ośrodek i pobliskie obiekty (stary, remontowany pałac, oranżeria, budynek starej
gorzelni, zabytkowy kościół we wsi itp.)
Sobota, 28.04.2018r.
O godz. 9.30 planowany jest wyjazd na wycieczkę autokarem, po okolicznych
atrakcjach turystycznych. Powrót przewidywany na godz. 15.30. Plan wycieczki w pkt.
5. Od godziny 17.30 przeprowadzone będą konkursy dla dorosłych (jeden dla pań, jeden
dla panów i może jeden wspólny) oraz krótki test z wiedzy o klubie, regionie i BRD.

Dzieci w tym czasie mogą korzystać z placu zabaw na kempingu. Wieczorem, o godz.
19.00 spotykamy się przy kominku w barze „Pod Koziołkiem”, gdzie będą ogłoszone
wyniki konkursów i wręczone „niezwykle atrakcyjne” nagrody zwycięzcom.
Niedziela, 29.04.2018r.
O godz. 10.00 dla osób zainteresowanych wycieczka rowerowa (ok. 15 km) po okolicy
(prowadzi kol. Marek Płończak). Dla pozostałych czas wolny. Można wybrać się na
spływ kajakowy po Obrze (bardzo atrakcyjny odcinek z kempingu do mostu „Bieruta”
– ok. 2,5 godz.) lub pojechać na zwiedzanie podziemi MRU. Zakończenie zlotu o godz.
16.00. Wyjazd z Ośrodka do godz. 18.00
4. Informacje praktyczne
a/ w Ośrodku jest możliwość zamówienia posiłku, jednak trzeba to zgłosić min.
2 godziny przed planowaną porą posiłku. Koszt śniadania i kolacji po 15 zł, obiadu
30 zł.
b/ można korzystać odpłatnie z prysznica (8 zł/żeton)
c/ można wypożyczyć rower (10 zł/dobę)
d/ na terenie Ośrodka są trzy stawy, w których można wędkować, a na obrzeżu Ośrodka
płynie rzeka Obra. Wędkarze mogą „połamać kije”.
e/ można zorganizować w niedzielę spływ kajakowy po Obrze lub wyjazd
na zwiedzanie podziemi MRU. Koszty pokrywają uczestnicy.
f/ jest możliwość przedłużenia pobytu na kempingu (długi majowy weekend !),
za dodatkową opłatą.

5. Plan wycieczki:
- godz. 9.30 – wyjazd autokarem do Świebodzina, obejrzenie ratusza, przywitanie się z
Niemenem (Jego pomnik na ławeczce jest na rynku), przejazd pod pomnik Chrystusa
Króla
- godz. 11.30 – przejazd do Gościkowa i zwiedzenie pocysterskiego klasztoru
- godz. 12.25 – przejazd do Kaławy i zwiedzenie muzeum i naziemnych umocnień MRU
(bez schodzenia do podziemi!)
- godz. 13.45 – przejazd do Międzyrzecza i zwiedzanie zamku i muzeum
- godz. 15.30 – powrót na kemping

