
                                                                                                   
 
 

 
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

ODDZIAŁ ZIEMI ELBLĄSKIEJ W ELBLĄGU 
                                                                                                                         

I RAJD ROWEROWY „WEEKEND NA 
MAZURACH” 20-21.06.2015 r. 

 

 
I. ORGANIZATOR RAJDU: 

PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu, ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg,  

tel/fax 55 641-12-96, email: pttk_elblag@wp.pl  

II. CEL RAJDU: 

- integracja turystów kolarzy, 

- poszerzenie wiedzy krajoznawczej, 

- propagowanie czynnych form wypoczynku, 

- propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Pojezierza Mazurskiego 

III. TERMIN RAJDU: 20-21.06.2015 r. Wyjazd 20.06.2015 busem z przyczepą rowerową 

do Mikołajek.  Zbiórka w Elblągu na Placu Jagiellończyka. 

IV. ZGŁOSZENIA: przesyłać można e-mailem lub osobiście według z karty 

zgłoszeniowej.  

V. WPISOWE: koszt udziału w Rajdzie to 210 zł. Płatne przelewem na konto PTTK: 

PEKAO S.A. II O/Elbląg nr 36 1240 2265 1111 0010 3570 7650 z dopiskiem 

,,Rowerowe Mazury’’ w terminie do 10 czerwca 2015 r. W przypadku nie zebranie 

wymaganej liczby uczestników wszystkie wpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone. 

VI. ŚWIADCZENIA:  

- transport osób, rowerów i bagaży z Elbląga do Mikołajek i z powrotem 
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- nocleg w domku kempingowym MIKOŁAJKI na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 

WAGABUNDA w Mikołajkach  

http://www.wagabunda-mikolajki.pl/domki/index.html 

- śniadanie (w niedzielę) 

- ubezpieczenie NNW 

- opieka i obsługa grupy przez pilotów 

- mapa wycieczki 

- pamiątkowy znaczek 

- fotorelacja oraz wideo relacja, (która zostanie przesłana uczestnikom na podane w 

zgłoszeniach adresy mailowe). 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

- Każdy uczestnik przed startem w Rajdzie ma obowiązek zapoznać się z 

regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora 

www.pttk.elblag.com.pl lub w jego siedzibie pod adresem Elbląg, ul. Krótka 5 w 

godzinach pracy biura.   

 - Rajd jest przeznaczony dla osób mających, co najmniej roczne doświadczenie w 

turystycznej jeździe rowerem 

- W rajdzie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które jadą na własną 

odpowiedzialność lub niepełnoletnie pod opieką swoich rodziców lub prawnych 

opiekunów.  

- Rajd odbędzie się w przypadku zgłoszenia się, co najmniej 10 osób.  Jednocześnie 

informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.  

- Do udziału w rajdzie rekomendujemy rowery typu MTB i trekingowe 

VIII. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU: 

Rajd prowadzi drogami o nawierzchni asfaltowej i gruntowej. W terenie może 

wystąpić po opadach deszczu błoto i kałuże.  Trasa prowadzi po drogach gminnych 

i powiatowych o niewielkim natężeniu ruchu samochodowego z wyjątkiem 

krótkiego odcinka drogi krajowej przed miejscowością Ryn. 

Uczestnicy zobowiązani są do: 

1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się 

decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem, 

2. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione. Impreza ma charakter 

rekreacyjny  

3. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego.  

http://www.wagabunda-mikolajki.pl/domki/index.html
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4. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy 

zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m. 

5. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym  

do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo 

i spokojnie w szyku, 

6. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy 

kontrolować szybkość i hamowanie, 

7. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się  

o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej 

zasygnalizowany, 

8. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza 

jezdnią, na parkingu, łące lub polanie, 

9. Przed wyruszeniem Kierownik Rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem 

miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia. 

10. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest posiadać przynajmniej 1 szt. dętki właściwego 

rozmiaru do swojej opony, łatek, pompki oraz zestawu kluczy (tzw. niezbędnik) oraz z uwagi 

na liczne postoje – dobrego zapięcia do swojego roweru. 

Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe. 

IX. NA TRASIE ZABRANIA SIĘ: 

- spożywania alkoholu i innych środków odurzających 

- zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych 

- niszczenia przyrody 

- zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora 

X. ODPOWIEDZIALOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKÓW: 

- Organizator Rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas 
Rajdu i za szkody wyrządzone przez uczestników. 

- Uczestnicy Rajdu są ubezpieczeni w zakresie NNW podczas trwania imprezy.  

- Uczestnik we własnym zakresie odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie 
wobec innych uczestników Rajdu i osób trzecich.  

- W przypadku poważnej awarii roweru, Organizator zapewnia samochód serwisowy 

-  Opłaty za bilety wstępu (prom na jeziorze Bełdany, 5 zł, Rezerwat Tarpanów w 
Popielnie 8 zł”), zakupy na trasie, itp. uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
- Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich 
wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w 
materiałach promocyjnych organizatora, 



- Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 
Regulaminu, 
- Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach 
spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu 
nie zwalania uczestnika od jego przestrzegania.  
- Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 
 

XII. DODATKOWE INFORMACJE: 
Informacje szczegółowe nt. rajdu można uzyskać bezpośrednio u głównych 
organizatorów z ramienia PTTK Oddziału Ziemi Elbląskiej: 
- Marek Kamm - 601-446-909, marecki@home.pl  
- Piotr Matkiewicz -  509-142-457, p.matkiewicz@gmail.com  

 

RAMOWY PLAN RAJDU 

Dzień I (sobota) 

6.00 - Wyjazd busem z przyczepą rowerową do Mikołajek.  Zbiórka w  Elblągu na Placu 
Jagiellończyka. 

9.00 - Przyjazd do Mikołajek. Zakwaterowanie. 

10.00 - Wyjazd na trasę – Mazurski Park Krajobrazowy, Puszcza Piska – ok. 70 km. 

Atrakcje – jedyny na Mazurach prom linowy w Wierzbie na Jeziorze Bełdany, zwiedzanie Rezerwatu 
Tarpanów w Popielnie, przejazd leśną trasą położoną na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego 
oraz Puszczy Piskiej, punkty widokowe na Jezioro Śniardwy (Niedźwiedzi Róg), śluzy Karwik oraz 
Guzianka, krystaliczne Jezioro Jegocin, kontakt z nieskażoną przyrodą.  

http://www.bikemap.net/pl/route/2954269-mazury-jezioro-sniardwy/  
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18.00 -  Powrót na kwaterę. Czas wolny, zwiedzanie Mikołajek. 

19.00 - Wspólne ognisko. 

22.00 - Cisza nocna. 

 

Dzień II – Niedziela 

7.00 - Pobudka, śniadanie, pakowanie  bagaży.  

9.00 - Wyjazd na trasę dookoła Jeziora Tałty  - ok. 45 km.   

Atrakcje – przejazd malowniczą trasą wiodącą wzdłuż najgłębszego jeziora rynnowego w 
Krainie Wielkich Jezior Mazurskich – Jeziora Tałty, przejazd obok toru wyścigowy w 
Mikołajkach (arena zmagań kierowców w Rajdzie Polski), średniowieczny Zamek Krzyżacki 
w Rynie (obecnie hotel), kontakt z nieskażoną przyrodą. 

http://www.bikemap.net/pl/route/2888661-dookola-jeziora-talty/  

 
15.00 - Powrót na kwaterę.  

17.00 - Wyjazd busem z przyczepą rowerową do Elbląga.  

20.00  - Przyjazd do Elbląga. 
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