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REGULAMIN IV RAJDU Z CYKLU „WĘDRÓWKI NARCIARSKIE PO POLSCE” 

SZUKAMY ŚNIEGU NA WZNIESIENIACH GÓROWSKICH 

 

1. CELE IMPREZY 

- poznanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych Wzniesień Górowskich, 

- aktywizacja turystyki zimowej na terenie powiatu bartoszyckiego, 

- propagowanie turystyki narciarskiej na nartach biegowych. 

2.  ORGANIZATORZY: 

Komisja Turystyki Górskiej i Narciarskiej przy akceptacji i wsparciu Oddziału PTTK 

Ziemi Elbląskiej w Elblągu.  

3. KOMITET ORGANIZACYJNY: 

Komandor Rajdu - Andrzej Wiśniewski - instruktor turystyki narciarskiej, 

Prowadzący trasy rajdowe - Kazimierz Para - przodownik turystyki narciarskiej, 

Pomocnik prow. trasy rajdowe - Zdzisław Kaliński - przod. tur. narciarskiej, 

Sekretarz  Rajdu - Agnieszka Banaś - Kier. Biura Oddziału PTTK. 

4. TERMIN RAJDU: 

Przeprowadzenie rajdu jest zależne od warunków śniegowych. Ustala się 

preferowany termin rozpoczęcia imprezy na dzień 2 lutego, a zakończenia na 9 

lutego 2013 r. W razie braku śniegu, termin rozpoczęcia będzie przesuwany na 

dwie następne soboty t. j. 9 lub 16 lutego. Jeżeli w podanym okresie nie będzie 

dobrych warunków śniegowych, rajd zostanie odwołany.  

5. MIEJSCE I PROGRAM RAJDU 

Rajd odbędzie się na mało znanym turystycznie terenie Wzniesień Górowskich 

(stara nazwa: Wyżyna Stablak) z kulminacją Góra Zamkowa - 216 m.n.p.m. 

Zakwaterowanie i wyżywienie  będzie w Górowie Iławeckim (pow. Bartoszyce, 

woj. Warmińsko-Mazurskie), w Internacie Zespołu Szkół z Ukraińskim Jęz. 

Nauczania. 

        W programie są wycieczki narciarskie połączone ze szkoleniem na nartach  

biegowych. Dzienne marszruty będą w granicach 10 - 15 km. Wieczorami 

przewidziane są gawędy na tematy krajoznawcze i narciarskie oraz integracja 

biesiadna.  

6. WPISOWE I POZOSTAŁE KOSZTY 

Opłata na rzecz organizatorów za rajd wynosi 50 zł. dla członków PTTK i 60 zł. dla 

pozostałych. W ramach opłaty uczestnicy otrzymują: 

   - rezerwację zakwaterowania i wyżywienia,  

   - opiekę przewodnicką, ubezpieczenie NNW i materiały krajoznawcze. 

   W wypadku odwołania rajdu opłata będzie zwrócona. 



Koszt noclegu wynosi 20 zł/os/dzień, w pokojach 4-os. z  pościelą i wewnętrznymi 

sanitariatami. Przewidywany  koszt śniadania wynosi 5 zł/dzień, obiado-kolacji     

13 zł/dzień.  W/w koszty będą opłacane przez uczestników na miejscu. 

Wyżywienie będzie serwowane w stołówce internatu poczynając od pierwszego 

dnia roboczego Rajdu, t. j. od poniedziałku. Przy zgłoszeniu jest wymagana  

deklaracja, jakie posiłki i od kiedy są zamawiane. W wypadku spóźnionego 

przybycia, uczestnik jest obowiązany zapłacić za niewykorzystany posiłek. 

 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA 

W rajdzie mogą brać udział osoby dorosłe (niepełnoletni w towarzystwie opiekuna), 

posiadające biegowy sprzęt narciarski. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie 

zgłoszenia i wpłata wpisowego, najpóźniej  do  dnia 12 stycznia 2013 r. 

Zgłoszenia będą przyjmowane pisemnie, e-mailem lub telefonicznie przez: 

Biuro Oddziału PTTK „Ziemi Elbląskiej”, 

82-300 Elbląg, ul. Krótka 5, e-mail: pttk_elblag@wp.pl, tel. 55 641-12-96 

Bank PEKAO SA II O/Elbląg 

nr 36 1240 2265 1111 0010 3570 7650 

 WZÓR ZGŁOSZENIA NA III RAJD „SZUKAMY ŚNIEGU” 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres Pesel Nr leg. PTTK 

(bieżące składki) 
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Potwierdzenie przyjęcia na rajd będzie możliwe dopiero po wpłacie wpisowego. 

8. POTWIERDZENIE TERMINU ROZPOCZĘCIA RAJDU 

Uczestnicy rajdu otrzymają potwierdzenie terminu rozpoczęcia rajdu w pierwszym 

terminie najpóźniej do wtorku 29 stycznia 2013 r. Brak potwierdzenia oznacza, że 

oczekujemy na śnieg  i potwierdzenie będzie możliwe w kolejne wtorki, aż do 22 

lutego 2013 r. włącznie. 

9. KONKURSY 

Podczas rajdu zostaną rozegrane  konkursy z nagrodami, które pozwolą sprawdzić 

znajomość Górowa Iławeckiego i okolic oraz umiejętności jazdy na nartach. 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Do Górowa Iławeckiego można dojechać autobusem z Elbląga z przesiadką w  

Braniewie i bezpośrednio z Olsztyna lub z Bartoszyc. Rozkłady jazdy i adres 

zakwaterowania będą podane w potwierdzeniu zgłoszenia. 

ORGANIZATORZY  


