
Wieloetapowa Wędrówka 

„Szlakiem Kopernika – z aparatem fotograficznym” 

Elbląg - Braniewo  

 

Cele wędrówki: 

1. propagowanie walorów krajoznawczo - turystycznych pięknej Ziemi Elbląskiej 

2. popularyzacja czynnego wypoczynku po pracy i nauce wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

3. poznanie przebiegu Szlaku Kopernikowskiego, pomników przyrody, zabytków oraz innych, 

historycznych miejsc na jego trasie 

4. włączenie się w obchody Roku Kopernikowskiego oraz Przewodników Turystycznych PTTK 

5. popularyzacja i zdobywania odznak PTTK 

6. integracja kół i klubów działających przy Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu 

7. fotograficzne udokumentowanie Szlaku Kopernika na trasie z Elbląga do Braniewa 

Terminy i etapy: 

Wędrówka odbywać będzie się etapami. Każdy etap będzie miał punkt startowy, punkty 

zaliczeniowe oraz punkt końcowy. Każdy uczestnik sam wybiera jak pokona dany etap. Należy 

zaliczyć podane punkty. 

Numer 

etapu 
Data Trasa etapu 

Punkty 

zaliczeniowe 

I etap 21.04.2013 Miasto Elbląg – Bażantarnia – Dąbrowa Elbląg, Dąbrowa 

II etap 12.05.2013 
Próchnik – Jelenia Dolina – Jagodnik – 

Dąbrowa 

Próchnik, Jelenia 

Dolina, Elbląg 

III etap 26.05.2013 

Tolkmicko – Święty Kamień – Frombork 

(udział w Zlocie Honorowych Obywateli 

Fromborka) 

Tolkmicko, Frombork 



IV etap 16.06.2013 Próchnik – Ścieżka Kościelna – Łęcze Próchnik, Łęcze 

V etap 23.06.2013 Łęcze – Jary Łęcza – Suchacz Łęcze, Suchacz 

VI etap 08.09.2013 

Frombork – Braniewo 

(udział w Regatach Żeglarskich „Fromborska 

Jesień”) 

Frombork, Braniewo 

VII etap 22.09.2013 Suchacz – Kadyny Suchacz, Kadyny 

VIII etap 06.10.2013 Kadyny – Wały Tolkmita – Tolkmicko Kadyny, Tolkmicko 

 

Postanowienia ogólne: 

 

 Uczestnicy wędrówek pokrywają koszty dojazdu we własnym zakresie 

 Miejsce zbiórki i godziny wyjazdu/wymarszu będą podawane na tydzień przed kolejnym 

etapem. Dla każdego rodzaju turystyki podawane będą punkty zaliczeniowe przy ogłaszaniu 

każdego etapu 

 Na zakończenie każdego etapu uczestnicy otrzymają certyfikat przejścia odcinka Szlaku 

Kopernikowskiego, a ci którzy przejdą sześć z ośmiu etapów i przynajmniej jeden z 

Fromborkiem, otrzymają certyfikat zaliczenia Szlaku Kopernikowskiego na trasie Elbląg – 

Braniewo 

 Propagowane będą wszelkie formy turystyki, zarówno pieszej, kolarskiej jak i motorowej 

 Na zakończenie każdego etapu będą potwierdzane punkty na odznakę - pieszą, kolarską, 

motorową, krajoznawczą, fotograficzną i przyrodnika 

 Wędrówka odbywać się będzie bez względu na pogodę 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników 

osobom trzecim 

 Uczestnicy powinni przestrzegać poleceń kierownictwa, przepisów ppoż. i Karty Turysty 

 Indywidualni uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 

 

Organizatorami imprezy są  

Klub Aktywnej Turystyki PTTK „Relaks” i Komisja Fotografii Krajoznawczej  

przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu  

 

 

 

     Organizatorzy 

Do zobaczenia na Szlaku 

 

www.pttk.elblag.com.pl/kfk tel.603 627 269 

http://www.pttk.elblag.com.pl/kfk

