POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ REGIONALNY W GDAŃSKU

KLUB TURYSTYCZNY
„SZUWAREK”
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

XII
RAJD FANATYKA

Nowy Dwór Gdański 2017

I CEL RAJDU:
- inauguracja sezonu turystyki rowerowej
- integracja turystów kolarzy
- poszerzenie wiedzy krajoznawczej
- propagowanie czynnych form wypoczynku
- propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Żuław Wiślanych
- poznanie zabytków architektury i sztuki hydrotechnicznej

II ORGANIZATOR:
- Klub Turystyczny PTTK SZUWAREK w Nowym Dworze Gdańskim
III WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku
IV KIEROWNICTWO RAJDU:
- Roman Zdrojewski – komandor
- Zdzisław Podsiadły – wicekomandor

V SPONSORZY:
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „MALUTA”
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ORION” Monika Bernacka

VI TERMIN I TRASA RAJDU:
- Rajd odbędzie się w dn. 12-13.03.2017 r. na trasie:
- Nowy Dwór Gdański – Marzęcino – Kępki – Jazowa – Wierciny (25 km)
- Wierciny – Lubstowo – Myszewo – Chlebówka – Nowy Staw – Lubieszewo – Nowy Dwór
Gdański (35 km)

VII WARUNKI UCZESTNICTWA:
- dokonanie zgłoszenia do dn. 06.03.2016 r.
- dokonanie wpłaty na działalność statutową organizatorów w wysokości 35,00 zł od osoby na
rachunek: ŻBS 21 8306 0003 0009 5136 3000 0020 lub w siedzibie Klubu w każdy
czwartek o godz. 18:00
- informacje i zgłoszenia: tel.: 504 243 371, e-mail: pttk.szuwarek@gmail.com
Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń

VIII ŚWIADCZENIA:
- pamiątkowy znaczek
- posiłek turystyczny w dn. 11.03.2016 r.
- drobne poczęstunki na trasie
- opieka przewodnicka
- wejścia do zwiedzanych obiektów
- nocleg (własny śpiwór i karimata)
- potwierdzenie punktów na KOT
- materiały turystyczne o regionie

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

- koszty ubezpieczenia, dojazdów i wyżywienia uczestnicy pokrywają w zakresie własnym
- uczestnicy zobowiązani są posiadać śpiwór, materac oraz miękkie obuwie na zmianę
- uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania karty turysty oraz przepisów o ruchu
drogowym
- organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie trwania
rajdu
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów

X PROGRAM RAJDU:
- sobota 11 marca 2017 r.:
- godz. 10.00 - zbiórka uczestników na placu przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury w Nowym
Dworze Gdańskim, start na trasę I etapu
- godz. 12.30 - przyjazd do m. Kępki, poczęstunek
- godz. 15.30 - przyjazd do Wiercin, zakwaterowanie, poczęstunek, czas wolny, wieczorne
ognisko
- niedziela 12 marca 2017 r.:
- godz. 10.00 - start na trasę II etapu
- godz. 12.30 - przyjazd do Nowego Stawu, zwiedzanie dawnego kościoła ewangelickiego
- godz. 14.30 - uroczyste zakończenie Rajdu przy Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym
Dworze Gdańskim
Trasy inne, opracowane i odbyte indywidualnie przez uczestników są mile widziane przez
organizatorów
Do zobaczenia na szlaku!
Z turystycznym pozdrowieniem

