
TRASY RAJDU: 
 
Trasa nr 1  - piesza, 1-dniowa (28.04),  kierownik Czesław Kozłowski 
Braniewo – Siedlisko – Młoteczno – trakt leśny –  leśna wiata  (ognisko) – Poldery –
Braniewo………………………………………………………………………...12 km 
Start: 28.04.2013 r.  godz. 8 

00
 sprzed Bazyliki Mniejszej w Braniewie 

 
Trasa nr 2 (ZHP) - piesza, 1-dniowa (28.04),  kierownik Jakub Jakubowski 
Szyleny (osada) – Bemowizna  – Zawierz – Prątnik  – Braniewo…………..…. 12 km 
Start: 28.04.2013 r.  godz. 7 

30
 sprzed Bazyliki Mniejszej w Braniewie (bus)

 

 
Trasa nr 3 - piesza Nordic Walking, 1-dniowa (28.04),  kier. Maria Polańska 
Braniewo – Rogity – Młoteczno – Braniewo .......................................................10 km 
Start: 28.04.2013 r.  godz. 8 

00
 (PKS) sprzed Bazyliki Mniejszej w Braniewie 

 
Trasa nr 4 (Stare Buty) - piesza, 2,5-dn (26/28. 04), kier. Anna Plejnis 
Braniewo (PKP) – Poldery – Nowa Pasłęka  (koszty noclegów we własnym zakresie)....9 km 
Nowa Pasłęka – wzdłuż zalewu – Różaniec  –  Frombork ……………...……..15 km 
Frombork –  szlak czerwony –  Braniewo….........………………........……...…12 km 
Start: 26.04.2013 r.  godz. 18 

30 
 sprzed Bazyliki Mniejszej w Braniewie 

 
Trasa nr 5 - piesza, 2,5-dn (26/28. 04), kierownik Wojciech Krzyszczak  
Stegny PKP – Bądy – Słobity  – Bronki  – Nowica  – Stare Siedlisko – ścieżka 
dydaktyczna –  szlak czerwony – Chruściel ………………… …………..…......22 km 
Chruściel – jez. Pierzchalskie – szlak czerwony – Brzeszczyny – Szyleny…......17 km 
Szyleny –  kolonia Szyleny –Braniewo……………………..………...……..........7 km 
Start: 26.04.2013 r. godz. 11

30 
przystanek PKP(były)  w Stegnach k/Pasłęka  

 
Trasa nr 6  - rowerowa (27/28. 04), kierownik Martyna Jurgielewicz 
Uczestnikom dowolnych tras rowerowych zapewniamy noclegi w miejscowościach 

uzgodnionych z Komendą Rajdu. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają 

uczestnikom jeden nocleg. Uczestnicy otrzymują świadczenia na mecie w dniu 

zakończenia rajdu. 
 
 
 

                       
 

 

 

 

PTTK ODDZIAŁ ZIEMI ELBLĄSKIEJ W ELBLĄGU  
82-300 ELBLĄG, ul. KRÓTKA 5  

tel. (0-55) 641-12-96; e-mail: pttk_elblag@wp.pl  
 

 
 
 

PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu 

 Klub Turystyczny PTTK „Figa” w Braniewie 

Klub Wojskowy w Braniewie 

 

 

REGULAMIN 
 
 

43 Rajdu Turystycznego  

„Braniewska Wiosna” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Braniewo, 28 kwietnia 2013 r. 

 
 

mailto:pttk_elblag@wp.pl


1.Cel rajdu 
 popularyzacja Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 
 popularyzacja czynnego wypoczynku, 
 poznanie walorów krajoznawczych województwa warmińsko -mazurskiego. 

 
2.Organizator: 
 Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu,  
 Klub Turystyczny PTTK „Figa" w Braniewie, 
 Klub Wojskowy w Braniewie. 
 

3.Współorganizatorzy: 
 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  
 Starostwo Powiatowe w Braniewie, 
 Urząd Miasta w Braniewie, 
 Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, 
 Urząd Gminy w Braniewie, 
 Pełnomocnik Burmistrza Braniewa ds. profilaktyki, 
 Braniewskie Centrum Kultury. 

 
4.Komitet Organizacyjny: 

  Komendant rajdu  - Andrzej Jakielski, 

  Z-ca ds. organizacyjnych - Jolanta Mienicka, 

  Z-ca ds. programowych - Helena Kozłowska 

  Z-ca ds. tras - Zbigniew Kędziora, 

  Członkowie Komendy: - Maryla Atkielska, Jolanta Gromadzińska, 
Dorota Dawidziuk, Martyna Jurgielewicz, 
Krystyna Jarmałkowicz. 

 
5.Termin i miejsce rajdu: 

Rajd odbędzie się w dniach 26 - 28.04.2013 r. na trasach: pieszych i rowerowej. 
Spotkanie końcowe uczestników (przed ceremonią zakończenia) nastąpi w niedzielę 
ok. godz. 12:00 w BCK, gdzie nastąpi zakończenie rajdu. 
 

6. Warunki uczestnictwa: 
W rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni, grupy rodzinne (min. 3 
osobowe) oraz drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje młodzieżowe i inne 
(młodzież pod opieką nauczycieli lub osób dorosłych odpowiedzialnych za 
powierzoną grupę). Kierownik drużyny liczącej 10 osób otrzymuje świadczenia 
nieodpłatnie. Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają wyżywienie. 

 

7. Zgłoszenia i wpisowe 

 Zgłoszenia w rajdzie należy dokonywać na kartach zgłoszeń do dnia 20.04.2013 r.  

(z jednoczesnym dokonaniem wpłaty) pod adres: Klub Wojskowy w Braniewie, ul. 

Sikorskiego 41, 14-500 Braniewo z dopiskiem RAJD,  tel. (55) 241 5565 
 

 

Wpisowe na rajd wynosi: 
 trasy piesze  nr. 1-2 -3 - 4     5 zł   
 trasa piesza        nr. 5        10 zł 
 trasa rowerowa  nr. 6             7 zł  (jeden nocleg) 
 trasa rowerowa  nr. 6           10 zł  (dwa noclegi) 

 
8. Świadczenia: 

w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: 
 obsługę Przodownika Turystyki Pieszej PTTK na trasach pieszych, 
 pamiątkowy znaczek rajdowy, 
 pamiątkowy dyplom dla drużyny, 
 pamiątkowe podziękowanie dla opiekunów grup, 
 posiłek na zakończenie rajdu, 
 nagrody w konkursach, 
 potwierdzenie punktów na OTP i KOT, 
 doraźne przejazdy autokarem. 

 

9. Konkursy: 
W trakcie zakończenia rajdu odbędą się konkursy niespodzianki i konkurs piosenki 
turystycznej i biesiadnej. 
 

10. Uwagi końcowe: 
 rajd odbędzie się bez względu na pogodę, 
 uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 
 organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim, 
 opiekun drużyny winien w karcie zgłoszenia podać swój adres i numer telefonu, 
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia drużyny na trasę zastępczą, 
 po terminie zgłoszenia organizatorzy nie gwarantują przyjęcia grupy na rajd, 
 w przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie wpisowe nie ulega zwrotowi, 
 ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

 

 Do zobaczenia na szlaku          
 

                                   Komenda Rajdu BW 2013 

                                         
 

        

   


