
TRASY RAJDU: 
Trasa nr 1 (piesza) - kierownik Andrzej Jakielski 
Start dnia 23 listopada (sobota) godz. 10.00 
Braniewo (BCK) – Rosiny leśnictwo  – poldery – Nowa 
Pasłęka, …………………………………………….14 km 
 
Trasa nr 2 (motorowa) - kierownik Jerzy Gawłowski 
Start dnia 24.11.(sobota) godz. 13.00 
Elbląg (PTTK) – Tolkmicko – Frombork – Braniewo, 48 km 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

1. Nazwa drużyny ………………………………………………… 
 
2. Instytucja zgłaszająca ………………………………………… 
 
3. Trasa nr................. punkt startowy …………………………. 
 
4. Imię i nazwisko kierownika drużyny ………………………… 
 
L.p.   Imię i nazwisko         PESEL           Adres zamieszkania 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
                                  ................................................................... 
                                              Podpis kierownika drużyny – grupy 

                            
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
           Oddział Ziemi Elbląskiej 
        Klub 9 BKPanc w Braniewie 

Klub Turystyczny PTTK Figa w Braniewie 

 
  REGULAMIN 
 

 
VIII  ZŁAZU ANDRZEJKOWEGO 

 

 
 
 
 

Nowa Pasłęka 2013 
 



CEL ZŁAZU: 
 
popularyzacja piękna ziemi warmińskiej, 
wypoczynek w formie czynnego uprawiania turystyki pieszej,  
integracja środowisk turystycznych. 
W ramach złazu odbędzie się zaległa trasa nr 4 z 44 Rajdu 
Braniewska Jesień. 
 
ORGANIZATORZY: 
 
Klub Turystyczny „Figa" w Braniewie,  
Oddział PTTK w Elblągu, 
Klub 9 BKPanc w Braniewie, 
Starostwo Powiatowe w Braniewie.  
 
KOMITET ORGANIZACYJNY: 
 
Komendant Złazu   Janina Lichota,  
Z-ca Komendanta  Andrzej Jakielski,  
Sekretarz     Anna Plejnis. 
 

TERMIN l MIEJSCE ZŁAZU: 
 
Złaz odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2013 r. na dwóch 
trasach: jednodniowej pieszej oraz trasie motorowej 
przebiegających po terenach nadzalewowych. Zakończenie 
sobotniej trasy złazu nastąpi ok. godz. 15:00 w Domu Rybaka 
w Nowej Pasłęce.  
Dla chcących zapewniamy po zakończeniu części oficjalnej 
(za dodatkową opłatą) – nocleg i udział w części biesiadnej 
naszego złazu. 
 
 
 

ZGŁOSZENIA l WPISOWE: 
 
Wpisowe w wysokości 5,00 zł od osoby będzie przyjmowane 
wraz ze zgłoszeniami w terminie do 23.11. br. Wpisowe 
można wpłacić osobiście w siedzibie klubu Figa w Braniewie. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 
W złazie uczestniczyć mogą: turyści indywidualni lub min. 3-
osobowe rodziny oraz min. 5-osobowe drużyny zgłoszone 
przez szkoły lub inne instytucje. Uczestnicy ubezpieczają się 
we własnym zakresie. 
 

ŚWIADCZENIA: 
 
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: 
pamiątkowy znaczek złazowy, 
dyplom dla drużyny biorącej udział w złazie, 
posiłek w trakcie zakończenia złazu. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
złaz odbędzie się bez względu na pogodę, 
organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone przez uczestników złazu osobom trzecim, 
ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do 
organizatorów.  
 

 Do zobaczenia na szlaku 
 

Komenda Rajdu 
 


