
                                                 
 

 

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

ODDZIAŁ REGIONALNY W GDAŃSKU 

 

 

 

KLUB TURYSTYCZNY PTTK „SZUWAREK” 
 

w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 
 

 

 

zaprasza na 

 

 

OTWARCIE 

 SEZONU KAJAKOWEGO 

ORAZ  

DO UDZIAŁU W RAJDZIE 

PIESZYM  

I ROWEROWYM 
 

 

Nowy Dwór Gdański 2019 



I CEL RAJDU: 

- inauguracja sezonu turystyki kajakowej oraz pieszej i rowerowej 

- integracja kajakarzy oraz piechurów i rowerzystów 

- poszerzanie wiedzy krajoznawczej 

- propagowanie czynnych form wypoczynku 

- propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Żuław Wiślanych 

 

II ORGANIZATOR: 

- Klub Turystyczny PTTK „Szuwarek” w Nowym Dworze Gdańskim 

 

III WSPÓŁORGANIZATORZY: 

- Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku 

 

IV KIEROWNICTWO RAJDU: 

- Roman Zdrojewski – komandor 

- Jacek Anusiak – wicekomandor 

 

V TERMIN I TRASA RAJDU: 

- Spływ kajakowy oraz rajd rowerowy i pieszy odbędzie się w dn. 06.04.2019 roku na trasie: 

 

Nowy Dwór Gdański – Żelichowo (rzeka Tuga, ok. 6 km) – spływ kajakowy – Nowy Dwór 

Gdański- Marzęcino- Żelichowo (ok. 18 km) 

 

VI WARUNKI UCZESTNICTWA: 

- w zgłoszeniu każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania 
- dokonanie zgłoszenia do dnia 04.04.2019 roku 

- dokonanie wpłaty na działalność statutową organizatorów w wysokości:10,00 zł członkowie 

KT PTTK Szuwarek, 15 zł od pozostałych osób 

- wpłaty należy dokonać na rachunek: Katarzyna Podsiadła nr konta 21 8306 0003 

0009 5136 3000 0020 (Żuławski Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Gdański) lub w siedzibie 

klubu w każdy czwartek o godz. 18.00 
- informacje i zgłoszenia: 

tel. Roman Zdrojewski 504 243 371, tel. Jacek Anusiak 502 157 269, e-mail: 

pttk.szuwarek@gmail.com 

 

VI ŚWIADCZENIA: 
- kiełbaski na ognisko 

- opieka przewodnicka 

- potwierdzenie punktów na KOT 

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

- wszelkie koszty ubezpieczenia, dojazdów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie 

- dane uczestników wykorzystane będą tylko do celów związanych z imprezą 

- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów 

 

mailto:pttk.szuwarek@gmail.com


VIII PROGRAM RAJDU: 
 

- sobota 6 kwietnia 2019 r.: 

- godz. 9.45 – zbiórka uczestników na placu przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury w Nowym 

Dworze Gdańskim 

- wyjazd grupy kajakowej w rejon cmentarza komunalnego, start w kierunku Nowego Dworu 

Gdańskiego 

- ok. godz. 12.30 – przypłynięcie do Żelichowa do posesji Eweliny Szreder, ognisko 

integracyjne, pieczenie kiełbasek 

- grupa piesza wyruszy z placu przy ŻOK-u jednocześnie na „nowy” cmentarz w Nowym 

Dworze Gdańskim i uda się w kierunku Żelichowa 

- trasy inne, opracowane i odbyte indywidualnie przez uczestników rajdu pieszego są mile 

widziane przez organizatorów 

 

ZAPRASZAMY NASZYCH MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU  

W OTWARCIU SEZONU 2019 

 

DO ZOBACZENIA NA SZLAKU! 

Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM! 

ORGANIZATORZY 


