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Elbląskiej 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
ELBLĄG 2015 



Rajd zorganizowany jest w ramach Wojewódzkich Obchodów 
Światowych Dni Turystyki 

 

I.   KOMITET HONOROWY 

1. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin. 

2. Prezydent Miasta Elbląga Pan Witold Wróblewski. 

3. Starosta Elbląski Pan Maciej Romanowski. 

4. Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego Pani Maria Kasprzycka. 

II.   CELE RAJDU 

 włączenie się w obchody Światowych Dni Turystyki 

 rekreacja i wypoczynek w formie czynnego uprawiania turystyki pieszej po przepięknych 

trasach naszej „Małej Ojczyzny", 

 realizacja Elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się, aby być", 

 włączenie się w obchody „Turystyka bez ryzyka”, 

 włączenie się w obchody 55-lecia Klubu Turystów Pieszych „DELTA”, 

III. ORGANIZATOR 

 Klub Turystów Pieszych „DELTA” przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu 

IV.   WSPÓŁORGANIZATORZY 

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
 Urząd Miejski w Elblągu, 
 Starostwo Powiatowe w Elblągu, 
 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, 

V.   KOMITET ORGANIZACYJNY 

 Sławomir Kałabun – Komandor rajdu 
 Leszek Marcinkowski – Zastępca komandora rajdu 
 Kamil Zimnicki – Sekretarz 

 Jolanta Bulak, Danuta Hoppa, Urszula Kałabun, Dominika Kałabun, Jolanta Kałabun, Jolanta 
Zielińska, Danuta Żynda, Krzysztof Żynda, Karol Wyszyński, Barbara Krajnik, Krzysztof 
Krajnik. 

VI.   INFORMACJE OGÓLNE 

 rajd odbędzie się 26.09.2015 roku 
 w rajdzie uczestniczyć mogą turyści indywidualni lub drużyny min. 8-osobowe zgłaszane 

przez wszelkie organizacje, 
 kierownik drużyny liczącej minimum 10 osób otrzymuje świadczenia bezpłatnie, 
 młodzież szkolna bierze udział w rajdzie pod opieką dorosłego, upoważnionego przez 

dyrekcję szkoły opiekuna lub nauczyciela, 
 zgłoszenia wraz z opłatą na rzecz realizacji imprezy, należy wpłacać w terminie do 

16.09.2015 r. osobiście w  PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu przy ul. Krótkiej 5 w 
wysokości: 
 trasy nr 1, 4 i 5:  
– członkowie PTTK 10,00 zł,  
– pozostali 13,00 zł od osoby, 
 trasy nr 2 i 3:  



– członkowie PTTK 8,00 zł,  
– pozostali 10,00 zł od osoby, 

Wpisowe można również wpłacić na konto Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu: 

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

z dopiskiem „Rajd Jesienny 2015" 

 zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na druku zgłoszenia załączonym do regulaminu, w 

przypadku grup szkolnych wymagany jest stempel szkoły i podpis dyrektora oraz podanie 

obok nr szkoły klasy, 

 ze względu na usprawnienie organizacji imprezy prosimy o zamieszczenie na przekazach i 

kopertach z korespondencją rajdową dopisku: „ Rajd Jesienny 2015”, 

 w przypadku wpłaty na konto Oddziału prosimy o dołączenie do zgłoszenia kserokopii 

dowodu wpłaty. Oryginał należy zabrać na start trasy i przedstawić jej kierownikowi celem 

wyjaśnienia powstałych (ewentualnych) wątpliwości, 

 o przyjęciu drużyn decyduje data zgłoszenia /dostarczenia karty zgłoszenia i dokonania 

wpłaty lub przelewu do oddziału PTTK/, 

 o przyjęciu na trasy rajdu decyduje kolejność zgłoszeń, 

 ilość osób w rajdzie i na poszczególnych trasach jest ograniczona, 

 w przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie, wpisowe nie podlega zwrotowi, 

 ubezpieczenia grup od nieszczęśliwych wypadków dokonują ich kierownicy we własnym 

zakresie i na własny koszt, 

 organizator ma prawo nie przyjąć osób indywidualnych lub drużyn, jeżeli nie będzie mógł 

zapewnić bezpieczeństwa uczestnikom rajdu. 

VII.   ŚWIADCZENIA 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: 
 pamiątkowy znaczek, 
 potwierdzenie uczestnictwa w rajdzie w książeczkach OTP, 
 dyplom dla drużyny, 
 nagrody w konkursach, 

 posiłek ( sok + słodka bułka) 

VIII.   KONKURSY 

Na rajdzie odbędą się konkursy: 
 zgaduj-zgadula (dla szkół podstawowych klas I-III), 
 turystyczno – krajoznawczo – przyrodniczy (dla szkół podstawowych klas IV-VI, gimnazjów, i 

szkół ponadgimnazjalnych), 

IX.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 zakończenie rajdu odbędzie się na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego 
gdzie przewidziano dodatkowe atrakcje (gry, zabawy i konkursy). Gorąco zapraszamy 
rodziców dzieci na godz. 12 na dziedziniec muzeum.  

 rozdanie nagród za udział w konkursach nastąpi o godz. 13:30 
 rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 
 na zakończeniu imprezy będzie czynny: 
 punkt weryfikacyjny OTP, 
 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 rajdu.  



TRASY RAJDU: 

 

TRASA NR 1  - 26.09.2015 r.  
Jagodnik – szlak czerwony – Bażantarnia – szlak czerwony – Elbląg Muzeum ……….. 15 km 

Start dnia 26.09.15 – Jagodnik – godz. 8:00; Wyjazd autokarem z ul. Krótkiej przy PTTK o 
godz. 7:30. 
 
TRASA NR 2  - 26.09.2015 r. 
Bażantarnia pętla tramwajowa nr 2 – szlak żółty – szlak niebieski – szlak czerwony – Park 
Dolinka - Elbląg Muzeum ………………………………………………………………… 11 km 

Start dnia 26.09.15 – Pętla tramwajowa nr 2 ul. Marymoncka – godz. 8:45 
 
TRASA NR 3  - 26.09.2015 r. 
Gronowo Elbląskie – Jasionno – wałem wzdłuż rzeki Tina – Tropy Elbląskie – szlak niebieski 
św. Wojciecha – Elbląg Muzeum ……………………………………………………….. 17 km 

Start dnia 26.09.15 – Gronowo Elbląskie dworzec PKP – godz. 7:30; Wyjazd pociągiem PKP o 
godz. 7:09 
 
TRASA NR 4  - 26.09.2015 r. 
Tropy Elbląskie – szlak niebieski św. Wojciecha – Raczki Elbląskie – najniższy punkt na 
Żuławach – Elbląg Muzeum …………………………………………………………..…... 8 km 

Start dnia 26.09.15 – Tropy Elbląskie – godz. 9:00; Wyjazd autokarem z ul. Krótkiej przy PTTK 
o godz. 8:30. 
 
TRASA NR 5  - 26.09.2015 r. 
Bielnik Drugi – szlak czerwony – wzdłuż Kanału Jagiellońskiego – Bielnik Pierwszy – ul. 
Radomska – Elbląg Muzeum …………………………………………………………….... 8 km 

Start dnia 26.09.15 – Bielnik Drugi – godz. 8:30; Wyjazd autokarem z ul. Krótkiej przy PTTK o 

godz. 8:00. 

 
 
Proponujemy również trasy opracowane indywidualnie lub trasy na życzenie opracowane przez 
Przodowników Turystyki Pieszej KTP DELTA i poprowadzone przez uczestników rajdu. 
 

                     Dużo słońca na trasach rajdu 
życzą Organizatorzy. 

 


