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                                                      Nowy Dwór Gdański 2013 



CEL RAJDU: 
- UCZCZENIE ROKU PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH W PTTK 

- inauguracja sezonu turystyki rowerowej, 

- integracja turystów kolarzy, 

- propagowanie rodzinnego wędrowania  

- poszerzenie wiedzy krajoznawczej, 

- propagowanie czynnych form wypoczynku. 

- propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Żuław Wiślanych, 

- poznanie zabytków architektury i sztuki technicznej, 

 

 

ORGANIZATOR: 

- Klub Turystyczny PTTK SZUWAREK 

  w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:  
- Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku 

- Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd. 

- Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim. 

- Urząd Gminy w Stegnie, 

- Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie , 

- Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gd. 

 

 

 

KIEROWNICTWO RAJDU: 
- Ryszard Zdrojewski  – Kierownik Rajdu, 

- Piotr Szafran – Z-ca Kierownika. 

 

TERMIN I TRASA RAJDU: 
- Rajd odbędzie się w dniach 16 -17. 03. 2013 r .na trasie: 

- Nowy Dwór Gd. – Marzęcino – Osłonka – Rybina – Płonino – Łaszka – Sztutowo (36 km.) 

– Stegna – Mikoszewo – Drewnica – Bronowo – Nowy Dwór Gd. (38km.) 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 
- dokonanie zgłoszenia do dnia 10.03.2013 roku, 

- dokonanie wpłaty na działalność statutową organizatorów w wysokości 10,00 zł od osoby na   

rachunek: ŻBS 51 8306 0003 0005 0731 3000 0010 

- informacje i zgłoszenia: 

Tel.: 504 243 371, 

e-mail: pttk.szuwarek@gmail.com 

Informacja również na stronie: http://kt_szuwarek.orgdansk.pttk.pl , 

 

Zgłoszenia po  terminie przyjmowane będą bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń 

 

 

 

 

mailto:pttk.szuwarek@gmail.com
http://kt_szuwarek.orgdansk.pttk.pl/


 

ŚWIADCZENIA: 
- pamiątkowy  znaczek, 

- posiłek turystyczny w dniu 16. 03. 2013, 

- drobne poczęstunki na trasie, 

- udział w konkursach z nagrodami, 

- opieka przewodnicka, 

- nocleg (łóżko, własny śpiwór), 

- potwierdzenie punktów na KOT, 

- materiały turystyczne o regionie, 

- dla chętnych: zwiedzanie Muzeum Stutthof z przewodnikiem 17.03.2013 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
- rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 

- wszelkie koszty ubezpieczenia, dojazdów i wyżywienia uczestnicy pokrywają  

 we własnym zakresie, 

- uczestnicy zobowiązani są do posiadania śpiwora materaca oraz miękkiego obuwia 

 na zmianę, 

- uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania karty turysty oraz przepisów 

 o ruchu drogowym, 

- organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone osobą trzecim w czasie 

 trwania rajdu, 

- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

 

PROGRAM RAJDU: 
- sobota 16 marca 2013: 

 godz. 9.00 zbiórka uczestników na placu przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury 

 w Nowym Dworze Gd.- start na trasę I etapu.    

 godz. 15.00 przyjazd do Sztutowa – posiłek, 

 godz. 16.00 spacer nad morze, 

 godz. 18.00 ognisko, gry i konkursy 

- niedziela 17 marca 2012: 

 godz. 09.00 – konkursy/ zwiedzanie Muzeum 

 godz. 10.30 – wyjazd do Nowego Dworu Gdańskiego. 

 

Trasy inne, opracowane i odbyte indywidualnie przez uczestników są mile 

widziane przez organizatorów 

 

 

 

 

DO ZOBACZENIA NA SZLAKU. 

 

                                                  Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM 

 

                                                                                          ORGANIZATORZY.           
  

 

  


