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Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
           Oddział Ziemi Elbląskiej 

Klub Turystyczny PTTK Figa w Braniewie 
 

  REGULAMIN 

 

 

X  ZŁAZU ANDRZEJKOWEGO 
 

 
 
 

Braniewo, 28 listopada 2015 
 



 

CEL ZŁAZU: 

popularyzacja piękna ziemi warmińskiej, 

wypoczynek w formie czynnego uprawiania turystyki pieszej, 

obchody tradycyjnych Andrzejek, 

integracja środowisk turystycznych. 

 

ORGANIZATORZY: 

Klub Turystyczny „Figa" w Braniewie przy PTTK Oddział Ziemi 

Elbląskiej w Elblągu, Starostwo Powiatowe w Braniewie.  

 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 

Komendant Złazu   Zbigniew Kędziora,  

Z-ca Komendanta  Andrzej Jakielski, 

Sekretarz     Janina Lichota.  

    

TERMIN l MIEJSCE ZŁAZU: 

Złaz odbędzie się w dniach 28 listopada 2015 r. na jednodniowej 

trasie pieszej przebiegającej na terenie gminy Braniewo. 

Zakończenie sobotniej trasy złazu nastąpi ok. godz. 14:00 w 

obiekcie „Jarzębinowy Ogród” w Stępniu.  

 

ZGŁOSZENIA l WPISOWE: 

Wpisowe w wysokości 5,00 zł od osoby będzie przyjmowane wraz 

ze zgłoszeniami w terminie do 25.11. br. Wpisowe można wpłacić 

osobiście w siedzibie klubu Figa w Braniewie lub na konto oddziału 

PTTK w Elblągu                         36 1240 2265 1111 0010 3570 
7650  
Za dodatkową opłatą w kwocie 85 zł można wziąć udział           
w II części złazu tzw. Biesiadzie Turystycznej (w tym nocleg 
oraz posiłki). 
 
 
 

TRASY RAJDU: 
Trasa nr 1 (piesza) - kierownik Czesław Kozłowski 
Start dnia 28 listopada (sobota) godz. 11.00 
Braniewo (BCK) – Józefowo – Podgórze – Cielętnik – Stępień 
(zakończenie) – powrót do Braniewa, Razem ok. 10 km 
 
Trasa nr 2 (piesza) - kierownik Andrzej Jakielski 
Start dnia 28 listopada (sobota) godz. 11.00 
Braniewo (BCK) – Zawierz – Prętnik – Glinka – Stępień 
(zakończenie) – powrót do Braniewa, Razem ok. 10 km 
 
WARUNKI  UCZESTNICTWA: 
W złazie uczestniczyć mogą: turyści indywidualni lub min.              
3-osobowe rodziny oraz min. 5-osobowe drużyny zgłoszone 
przez szkoły lub inne instytucje. Uczestnicy ubezpieczają się 
we własnym zakresie. 
 

ŚWIADCZENIA: 
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: 
pamiątkowy znaczek złazowy, 
dyplom dla drużyny biorącej udział w złazie, 
posiłek w trakcie zakończenia złazu. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
złaz odbędzie się bez względu na pogodę, 
organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone przez uczestników złazu osobom trzecim, 
ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do 
organizatorów.  

 

                                             Do zobaczenia na szlaku 

 

Komenda Rajdu 


