
               
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu,   
Urząd Miasta w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie 
 
 
 

REGULAMIN 
 

51. JESIENNEGO RAJDU 
PO WYSOCZYŹNIE ELBLĄSKIEJ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bażantarnia, 28.09.2013 r. 



 

CELE RAJDU 

- propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Wysoczyzny Elbląskiej 
- propagowanie najtańszej formy czynnego wypoczynku – turystyki kwalifikowanej 
- realizacja programu edukacji krajoznawczej i przyrodniczej skierowanego do dzieci i 
młodzieży szkolnej 

- włączenie się w obchody Roku Przewodników w PTTK 

 

ORGANIZATORZY 

Bezpośrednim organizatorem rajdu jest PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu, przy udziale 
Urzędu Miejskiego w Elblągu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY 

Komandor złazu:  Leszek Marcinkowski 
Zastępca komandora: Katarzyna Heiducka 

Sekretarz: Agnieszka Banaś 
Obsługa tras:  Koło Przewodników i Pilotów Turystycznych PTTK, Klub 

Turystów Pieszych PTTK „Delta” oraz Klub Aktywnej Turystyki 
PTTK „Relaks” 

 

TERMIN I MIEJSCE RAJDU 

Rajd odbędzie się w dniu 28.09.2013 roku na trasach jednodniowych, pieszych 
przebiegających po terenie Bażantarni leżącej na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny 
Elbląskiej. 
Miejsce i godzina rozpoczęcia jest zależna od wybranej trasy – szczegóły na końcu 
regulaminu. 
Rozpoczęcie zakończenia nastąpi około godziny 1200 dnia 28.09.2013 r. na polanie Boisko 
przy wiacie Margitka. Przewidywane rozwiązanie rajdu między 14 a 15. 

 
INFORMACJE OGÓLNE  

1. W rajdzie uczestniczyć mogą: 
- przedszkolaki i uczniowie szkół pod opieką dorosłego opiekuna upoważnionego przez 

placówkę 
- osoby dorosłe i dzieci spełniające odpowiednie warunki fizyczne 
- turyści indywidualni lub min. 3-osobowe rodziny oraz drużyny min. 8-osobowe zgłaszane 

przez wszelkie organizacje 
2. Opłata na cele statutowe na rzecz organizatora wynosi 8,00 zł od osoby 
3. Opłata będzie przyjmowana wraz ze zgłoszeniami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

20.09.2013 r. w Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu przy ul. Krótkiej 5, tel./fax.: 55 
641-12-96 lub na konto do dnia 17.09.2013 r., numer konta: 

BANK PEKAO S.A. II O/Elbląg 36 1240 2265 1111 0010 3570 7650  

z dopiskiem „Rajd Jesienny" 

 

W  takim przypadku do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty. Oryginał 

dowodu wpłaty należy zabrać ze sobą na rajd celem okazania go kierownictwu rajdu w 

przypadku ewentualnych nieścisłości. 



- Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na druku zgłoszenia załączonym do 

regulaminu, w przypadku grup szkolnych wymagany jest stempel szkoły i podpis 

dyrektora oraz podanie klasy obok nazwy szkoły 

- O przyjęciu drużyn decyduje data zgłoszenia (dostarczenia karty zgłoszenia i dokonania 

wpłaty lub przelewu do oddziału PTTK) 

- Ilość osób uczestniczących w rajdzie i na poszczególnych trasach jest ograniczona 

- Ubezpieczenia grup od nieszczęśliwych wypadków dokonują ich kierownicy we własnym 

zakresie i na własny koszt 

- Organizator ma prawo nie przyjąć na rajd osób indywidualnych lub drużyn, jeżeli nie 

będzie mógł zapewnić bezpieczeństwa uczestnikom rajdu 

- Koszty wszelkich przejazdów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie 

- Opiekun drużyny ma obowiązek podać dane kontaktowe, w szczególności numer 

telefonu komórkowego 

- Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przesunięcia całych grup na trasy zastępcze 

- O wszelkich zmianach wynikłych w trakcie organizacji rajdu kierownicy drużyn zostaną 

powiadomieni telefonicznie lub listownie 

- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Karty Turysty i p.poż. oraz 

poleceń kierownictwa rajdu 

 

W RAMACH OPŁATY NA RZECZ ORGANIZATORA 

- pamiątkowy znaczek 
- potwierdzenie uczestnictwa w rajdzie w książeczkach OTP, KOT, Turysta Przyrodnik 
- dyplom dla drużyny lub rodziny biorącej udział w rajdzie 
- nagrody w konkursach 
- kiełbaskę na zakończenie rajdu 

 

KONKURSY 

1. Konkurs plastyczny „Jesień w Bażantarni”: prace w formacie A4, wykonane dowolną 
techniką należy dostarczyć do biura Oddziału PTTK w Elblągu do dnia 26.09.2013 r., 
podpisane imię, nazwisko, szkoła/rodzina. 

Konkurs przeznaczony jest dla uczestników od klasy 0 do klasy III. Ilość prac ograniczona. 
Drużyny dostarczają prace ze względu na ilość uczestników - na każde 8 osób jedna praca 
plastyczna, rodziny dostarczają jedną pracę. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trakcie zakończenia rajdu na polanie Boisko. 

2. Konkurs Krajoznawczy zostanie przeprowadzony na trasach rajdu w formie zabawy/pytań. 
O zasadach kierownicy i drużyny zostaną poinformowani na starcie trasy, należy posiadać 
przybory do pisania. W konkursie udział bierze cała drużyna. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 
- na zakończeniu imprezy będzie czynne stoisko z książeczkami turystyki kwalifikowanej i 

innymi pamiątkami 
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników 

rajdu osobom trzecim 
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów 

 



 

TRASY RAJDU: 

Trasa Nr 1 Ścieżka Dydaktyczna 

Elbląg Bażantarnia (Muszla Koncertowa) - szlak niebieski - szlak zielony - szlak czerwony - 
Polana Boisko  .................................................................................................................. 5 km 

 Start: Muszla Koncertowa, dnia 28.09.2013 r. o godz. 930. 
 Prowadzi: Koło Przewodników i Pilotów Turystycznych PTTK 

Trasa dla dzieci klas 0 – III oraz przedszkolaków 

 

Trasa Nr 2 Szlak Żółty  

Elbląg Pętla przy ulicy Marymonckiej - szlak żółty - Młyn - Mostek Elewów - szlak żółty - Dębica 
- Góra Chrobrego - Polana Boisko  ................................................................................... 9 km 

 Start: Pętla przy ulicy Marymonckiej, dnia 28.09.2013 r. o godz. 800. 
 Prowadzi: Klub Turystów Pieszych PTTK „Delta” 

Trasa dla dzieci i młodzieży od klasy IV wzwyż. 

 

Trasa Nr 3 Ścieżka Jaszczurek 

Stagniewo - szlak zielony - Parasol - Belweder - Polana Boisko  ........................................... 7 km 
 Start: Stagniewo - pętla autobusu nr 6, dnia 28.09.2013 r. o godz. 900. 
 Prowadzi: Klub Aktywnej Turystyki PTTK „Relaks” 

Uwaga! Na trasie obowiązuje ograniczona liczba miejsc! Dojazd autobusem linii numer 6 w 
zakresie własnym.  

 

Trasa Nr 4 Uroki Bażantarni 

Elbląg Muszla Koncertowa - szlak niebieski - Urwisko Krystyny - Mostek Elewów - szlak żółty - 
szlak niebieski -  Polana Boisko  ....................................................................................... 8 km 

 Start: Muszla Koncertowa, dnia 28.09.2013 r. o godz. 845. 
 Prowadzi: Klub Turystów Pieszych PTTK „Delta” 

 

Trasa Nr 5 Miejska - Szlak Czerwony „Kopernikowski” 

Elbląg budynek PTTK - szlak czerwony - Park Planty - Park Traugutta - Park Dolinka - 
Chrobrego - Polana Boisko  .............................................................................................. 6 km 

 Start: Budynek PTTK, ul. Krótka 5, dnia 28.09.2013 r. o godz. 930. 
 Prowadzi: Koło Przewodników i Pilotów Turystycznych PTTK 

 

 

Trasy dowolne: piesze lub rowerowe tj. opracowane i odbyte indywidualnie przez 
uczestników są mile widziane przez organizatorów. 

 

 

 

Organizatorzy życzą uczestnikom dużo słońca i przyjemnej wędrówki. 


