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 I. Patronat Honorowy 
 Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk 
 Prezydent Miasta Tczewa  Mirosław Pobłocki 

                            
II. Organizator 
PTTK Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku 
ul. Długa 45  
80-827 Gdańsk  
58 301 60 96 
e-mail: biuro@pttk-gdansk.pl  
www.pttkgdansk.pl  
Klub Turystów Pieszych ,,Bąbelki“ Gdańsk  
www.babelki.pl.  
Mini- Klub Turystyki Wszelkiej „ Rzułf” 
 
III. Współorganizatorzy imprezy, partnerzy 
Urząd Miejski Tczew 
Szkoła Podstawowa nr. 5  im. A. Mickiewicza w Tczewie 
Komisja Turystyki Pieszej  PTTK O/Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego 
Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK O/ Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego 
Uczniowski Klub Sportowy 5 Tczew 
Tczewska Amatorska Grupa Rowerowa 
 
IV. Termin i miejsce Rajdu , informacje ogólne 
Rajd odbędzie się w dniach 12-14 maja 2023 roku. ( 3 dni piątek – niedziela) bez względu na pogodę. 
Trasy piesze i kajakowe przebiegać będą przez tereny powiatu tczewskiego.  
Trasy rowerowe przebiegać będą przez tereny woj. pomorskiego. Organizatorzy zastrzegają sobie korekty w przebiegu tras ze 
względów organizacyjnych. W przypadku niedostatecznej frekwencji, poszczególna trasa może zostać odwołana. 
Dodatkowe komunikaty mogą ukazywać się na stronie internetowej PTTK Oddziału Gdańskiego www.pttkgdansk.pl. oraz stronie 
internetowej KTP „Bąbelki” www.babelki.pl   (organizatorzy proszą o  śledzenie tych stron www). Zbiórka i rozpoczęcie rajdu 
12.05.2023 o godz. 10.00 przed wejściem do bazy, gdzie uczestnicy pozostawią bagaże i udadzą się na trasy.  Oficjalne 
podsumowanie rajdu odbędzie się 14.05. 2023 r. (niedziela) o godz.09.00 w bazie rajdu. Odpowiedni komunikat ukaże się w 
trakcie imprezy. Po podsumowaniu rajdu nastąpi start tras niedzielnych, bagaże będzie można pozostawić w bazie rajdu w 
wyznaczonym miejscu. 
 
V. Cele Rajdu 
 - promocja turystyczna powiatu tczewskiego i  województwa pomorskiego, 
 - ukazanie uczestnikom piękna Kociewia, a w szczególności powiatu tczewskiego i miasta Tczewa, 
- propagowanie form czynnego wypoczynku, 
 - rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych, 
 - spotkanie miłośników wielu różnych dyscyplin turystyki i wymiana doświadczeń,  
- edukacja poprzez turystykę i krajoznawstwo w obszarze działalności programowej PTTK Oddziału  im. dr. Jerzego Szukalskiego 
w Gdańsku, 
- spotkanie turystów i kadry programowej PTTK Oddziału im. dr. J. Szukalskiego oraz przedstawicieli z całej Polski. 
 
  
 
VI. Kadra rajdu 
 Komendant Rajdu:                       PTP II st. 10995         Jarosław Kowalczuk (603-603-641) 
 Z-ca Komendanta:                       PTP III st. 11151        Tomasz Mielczarski 
 Prowadzący trasy:  
 Trasa piesza nr.1                          PTP II st.  10891        Izabela Sobieraj (608-261-920) 
 Trasa piesza nr.2 PTP II st. 10673         Waldemar Jankowski (607-040-009) 
Trasa piesza nr.3 PTP  II st. 10980        Tomasz Dębski (881-700-011) 
Trasa rowerowa nr.4                                                         Damian Bednarski 
Trasa kajakowa nr. 5                    OT 19/05/SŁ               Daniel Nazaruk (783-466-442) 
Marsze na Orientacje:                  PInO 600                     Jarosław Kabuła 
                                                         PInO 617                     Dobromir Kabuła 
Sekretariat:                                                                     Ilona Kowalczuk 



Obsługa imprezy:                                                           Paweł Sobieraj 
VII. Trasy rajdu  
1) Trasa Piesza nr.1 MŁODZIEŻOWA ( Izabela Sobieraj) – nr. trasy w karcie zgłoszeń-1 
Dzień I 12.05.2023r. (piątek) 
Tczew ( zwiedzanie miasta)- Most Tczewski/Most Lisewski- bulwar nadwiślański-  Osiedle Górki( piknik)- SP 5 ( baza)- 10 km 
 Dzień II 13.05.2023r. (sobota)  
Baza- Rynek- ul. Nadbrzeżna- punkt widokowy- Bałdowo-dawny cmentarz żydowski „Żydowska Górka”- Wieża ciśnień- Baza.- 11 
km 
Wieczorem zwiedzanie Muzeum Wisły w ramach Nocy Muzeów, wizyta w Fabryce Sztuk- możliwość wzięcia udziału w 
warsztatach plastycznych, naukowych i budowania z klocków. Konkurs na kosmiczną stylizację i fotograficzną relację z 
wydarzenia. Więcej info na stronie http://fabrykasztuk.tczew.pl/  
Dzień III 14.05.2023r. (niedziela ) 
Baza- Jezioro Czatkowy- Wisła- Tczew (baza)- 10 km 
 
2) Trasa piesza nr.2 REKREACYJNA ( Waldemar Jankowski)  - nr. trasy w karcie zgłoszeń-2 
Dzień I 12.05.2023r. (piątek) 
Tczew- Czatkowy- Tczewskie Łąki-Baza 12 km 
Dzień II 13.05.2023r. (sobota) 
Przejazd koleją do Szpęgawska.  
Szpęgawsk PKP- jez. Szpęgawskie- jez. Zduńskie- Wędkowy- Młynki- Koziary- Owczarki- jez. Rokickie Duże- Rokitki PKP- Baza 
23km 
Dzień III 14.05.2023r. (niedziela) 
Przejazd koleją do Lisewa. 
Lisewo PKP- most Knybawski- Gorzędziej- Knybawa- Baza- 22 km 
 
3)Trasa piesza nr.3 DŁUGODYSTANSOWA ( Tomasz Dębski)- nr. trasy w karcie zgłoszeń-3 
Dzień I 12.05.2023r. (piątek) 
Przejazd koleją do Szpęgawska. 
Szpęgawsk- Jez. Szpęgawskie- Jez. Zduńskie- Swarożyn- Młynki- Lubiszewo Tczewskie-Tczew- 27 km. 
Dzień II 13.05.2023r. (sobota) – Zbiórka o godz. 08.30 przed bazą. 
Tczew- Subkowy- Wielgłowy- Śliwiny- Rokitki- Tczew- 30 km 
Dzień III 14.05.2023r. (niedziela) 
Możliwość udziału w pozostałych trasach pieszych. 
 
4) Trasa ROWEROWA ( Damian Bednarski )- nr. trasy w karcie zgłoszeń-4 
Dzień I 12.05.2023r. (piątek) 
Start trasy bezpośrednio po rozpoczęciu rajdu sprzed bazy. 
Tczew- Knybawa (fortyfikacje mostowe + niespodzianka) – Bystrze ( Ossarium z XV w;)-Mątowy  Wielkie- Rezerwat Las 
Mątawski- Piekło (punkt widokowy)- Biała Góra ( śluzy na trzech rzekach- Nogacie, Liwie i Wiśle)- Miłoradz- Tczew- 64 km 
Dzień II 13.05.2023r. (sobota) 
Tczew- Rybaki (pałac z pocz. XX w; śluzy niziny Walichnowskiej, działobitnie z 1908r.)- Mały Gac- Rudno- Pelplin( katedra, ogrody 
biskupie, muzeum diecezjalne, piknik nad Wierzycą)- Górka Papieska- rajdowy singiel track meandrami Wierzycy- Bukowiec- 
Śliwiny- Tczew- 66 km 
Dzień III 14.05.2023r. (niedziela) 
Tczew-  Osiedle Górki ( byłe tereny wojskowe, prochownia)- Młynki (zbiornik retencyjny, kaskady jezior Libiszewskich)- 
Zwierzynek- Wędkowy- Koziary- Lubiszewo( sanktuarium)- Tczew- 37 km 
  
5) Trasa KAJAKOWA (Daniel Nazaruk)- nr. trasy w karcie zgłoszeń-5 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. 
W PRZYPADKU NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW POGODOWYCH, ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY TRASY 
W OPARCIU O INNE RZEKI. 
Dzień I 12.05.2023r. (piątek) 
Spływ w całości Wisłą. Wyjazd na start po rozpoczęciu rajdu. 
Gniew- Biała Góra- Piekło- Gorzędziej- Tczew (przystań)- 31 km  
Dzień II 13.05.2023r. (sobota) 
Zbiórka o godz. 09.30 przed szkołą. 
Tczew- Kiezmark- Gdańska Głowa- 24 km 
Dzień III 14.05.2023r. (niedziela) 
Możliwość wzięcia udziału w trasach pieszych bądź rowerowej. 
 
6)Trasa INDYWIDUALNA- nr. trasy w karcie zgłoszeń-6 
VIII. Warunki uczestnictwa 
 - rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od uczestników odpowiedniego sprzętu i wyposażenia, 



- uczestnicy trasy rowerowej powinni mieć zestawy naprawcze ( zap. dętka itp.) gdyż organizatorzy nie zapewniają serwisu na 
trasie. Oczywiście udzielimy pomocy w miarę możliwości. 
 - osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych (1 opiekun na maksymalnie 15-
osobową grupę niepełnoletnich), 
 - warunkiem przyjęcia na rajd jest nadesłanie karty zgłoszeń do 28.04.2023 roku. 
- zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz bez gwarancji zabezpieczenia pełnych 
świadczeń z podwyższoną ceną uczestnictwa. 
-  po 12.04.2023r., wpisowe nie podlega zwrotowi. 
 - członkowie PTTK z aktualną legitymacją posiadają ubezpieczenie, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym 
zakresie. 
 
 IX. Zgłoszenia  
 Wypełnioną kartę zgłoszeń pobraną ze strony internetowej  www.babelki.pl  lub www.pttkgdansk.pl  
 należy przesłać na adres mailowy : klukazgloszenia@wp.pl .NA POWYŻSZY ADRES MAILOWY PROSZĘ KIEROWAĆ WSZELKIE 
PYTANIA ODNOŚNIE RAJDU. 
W karcie zgłoszeń należy wypełnić wszystkie pola. Niepełne zgłoszenie może zostać uznane jako nieważne. W przypadku 
rezygnacji z uczestnictwa wpisowe nie będzie zwracane. 
 
X. Koszty uczestnictwa 
 

      

Numer trasy 
w karcie 
zgłoszeń 

  

Członkowie 
PTTK z 
aktualną 

legitymacją 

Pozostali 
uczestnicy 

Zgłoszenia po 
terminie  po 

28.04.2023(wszyscy) 

1 
Trasa piesza nr.1 
młodzieżowa(Izabela 
Sobieraj) 

90 100 130 

2 
Trasa piesza nr.2 
rekreacyjna (Waldemar 
Jankowski) 

90 100 130 

3           
Trasa piesza nr.3 –
długodystansowa(Tomasz 
Dębski) 

90 100 130 

4 Trasa rowerowa( Damian 
Bednarski) 90 100 130 

5 Trasa kajakowa(Daniel 
Nazaruk) 180 190                210 

6 Trasa indywidualna 90 100 130 
Honorowi Członkowie PTTK mają udział w Rajdzie bezpłatny, obowiązuje wypełnienie karty zgłoszeń i okazanie legitymacji na 
bazie rajdu. 
 
Nr konta: BNP Paribas 37 1600 1462 0006 1011 8729 2041  
PTTK Oddział w Gdańsku 
ul. Długa 45  
80-827 Gdańsk  
Koszt uczestnictwa jest stały bez względu na to jaki czas uczestnik spędzi na imprezie w związku ze stałymi kosztami 
organizacji imprezy.  
Opiekun grupy 7-osobowej (7 +1) płaci 50% a przy 15 osobach jego udział jest nieodpłatny. Wpisowe należy uiścić na podane 
konto bankowe lub w  PTTK Oddziale  im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku, ul. Długa 45.  
Osoby będące członkami PTTK powinny posiadać przy sobie ważną legitymację członkowską w celu honorowania zniżki. 
 
 
XI. Świadczenia  
 - opieka kadry programowej PTTK, 
- dojazdy środkami komunikacji publicznej w trakcie rajdu na trasy ( dotyczy tras pieszych nr.2 i 3), 
- dojazd kajakarzy 12.05 ( piątek) na miejsce rozpoczęcia spływu, 
- powrót kajakarzy 13.05( sobota) na bazę rajdu, 



 - metalowa odznaka rajdowa, 
 - noclegi w warunkach turystycznych w szkole (własne karimaty i śpiwory), 
 - materiały krajoznawcze, 
 - odcisk okolicznościowej pieczęci, 
 - potwierdzenie punktów do OTP, KOT, T. Przyrodnik oraz odznak krajoznawczych, 
 - wrzątek do celów spożywczych,  
 - poczęstunek w trakcie rajdu, 
 - możliwość zweryfikowania odznak OTP,  
 - inne nieujawnione.  
 
XII. Baza Rajdu – noclegi 
Szkoła Podstawowa nr.5 im. A. Mickiewicza  ul. Obrońców Westerplatte 18 83-110 Tczew 
Pomieszczenia na noclegi przydziela komendant lub jego zastępca. W trakcie przebywania na bazie obowiązuje zmiana obuwia 
(miękka podeszwa). 
 
XIII. Obowiązki uczestników 
 - przestrzeganie regulaminu rajdu i postanowień Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych 
przepisów porządkowych, 
 - stosowanie się do poleceń kierownictwa rajdu, obsługi imprezy oraz prowadzących trasy, 
 - organizacja wyżywienia we własnym zakresie (produkty, naczynia itp.) 
 - każda grupa powinna posiadać własną apteczkę, 
 - posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, ważnej legitymacji PTTK uprawniającej do zniżki we wpisowym oraz dowodu 
wpłaty wpisowego,  
- w wyznaczonej strefie ciszy obowiązuje cisza nocna między godzinami 23.00 a 6.00. Na okoliczność dłuższych imprez 
towarzyszących będzie przeznaczone odpowiednie pomieszczenie tak, aby nie przeszkadzać pozostałym uczestnikom rajdu, 
 - posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia do wędrówki w różnych warunkach atmosferycznych oraz odpowiedniego sprzętu 
turystycznego, w tym śpiwora, karimaty lub materaca, miękkiego obuwia na zmianę, itp., 
 - rowerzyści odpowiadają za stan techniczny swoich rowerów (organizatorzy nie zapewniają części zamiennych i serwisu 
naprawczego), zalecane posiadanie zapasowej dętki rowerowej, zestawu naprawczego. 
- zabranie ze sobą dużo uśmiechu oraz tworzenie sympatycznej atmosfery na rajdzie. 
 
XIV. Dojazd  
Najwygodniejszy dojazd do Tczewa stanowi kolej, komunikacja autobusowa lub własny transport ( organizacja miejsca 
postojowego we własnym zakresie). Należy przybyć do bazy imprezy najpóźniej na 10-15 minut przed rozpoczęciem rajdu. 
Trasy ruszają z bazy rajdu lub wyjeżdżają w teren z bazy rajdu.  

XV.  Dane osobowe , wizerunek oraz korespondencja 
-  uczestnicy rajdu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail 
zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).  
-  przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na 
wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, 
a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 
Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to 
zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. 
- Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane 
w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 
Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).  
- organizator rajdu, patroni i sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych 
poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane mogą być wykorzystywane w materiałach 
promujących rajd i wydarzenia towarzyszące rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). 
-uczestnikom oprócz świadczeń rajdowych, ewentualnych nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w 
szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.  
- uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i 
telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji 
wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 
poz. 904 z późniejszymi zmianami) na PTTK Oddział  im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku. 
- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 



 
XVI. Postanowienia końcowe
 - w regulaminie mogą zachodzić niewielkie 
internetowych
 - uzupełnieniem
inform
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty tras rajdowych w celu sprawnego przebiegu rajdu,
 - uczestnicy r
drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu dopuszcza się możliwość usuni
wpisowego,
 - uczestnicy rajdu są zo
alkoholowych 
- zabronione jest zamieszczanie na bazie rajdu bądź przekazywanie uczestnikom rajdu 
komendanta rajdu,
 -zdjęcia po rajdzie są przechowywane na nośnikach wewnętrznych PTTK O
 - korzystanie z bazy noclegowej możliwe jest tylko 
 - koszty uczestnictwa nie zawierają kosztów: przyjazdu na rajd oraz powr
 - posiadane mienie uczestnicy mogą ubezpieczyć 
odpowiadają, 
-uczestnicy biorą udział w r
odpowiedz
-organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe 
czasie powrotu z niego,
 - interpretacja regulaminu r
 
XVII. Kontakt

 PTTK Oddział im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku
telefon: 783 466 442, 
Komendant Rajdu Jarosław Kowalczuk: 
 

. Postanowienia końcowe
w regulaminie mogą zachodzić niewielkie 

internetowych PTTK Oddziału Gdańskiego
uzupełnieniem 

informacyjnej i w sekretariacie rajdu
organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty tras rajdowych w celu sprawnego przebiegu rajdu,

uczestnicy rajd
drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu dopuszcza się możliwość usuni
wpisowego, 

uczestnicy rajdu są zo
alkoholowych na bazie rajdu oraz w innych obiektach użytec

zabronione jest zamieszczanie na bazie rajdu bądź przekazywanie uczestnikom rajdu 
komendanta rajdu,

djęcia po rajdzie są przechowywane na nośnikach wewnętrznych PTTK O
korzystanie z bazy noclegowej możliwe jest tylko 
koszty uczestnictwa nie zawierają kosztów: przyjazdu na rajd oraz powr
posiadane mienie uczestnicy mogą ubezpieczyć 

odpowiadają,  
czestnicy biorą udział w r

odpowiedzialność rodziców lub
organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe 

sie powrotu z niego,
interpretacja regulaminu r

. Kontakt 

PTTK Oddział im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku
telefon: 783 466 442, 
Komendant Rajdu Jarosław Kowalczuk: 

. Postanowienia końcowe 
w regulaminie mogą zachodzić niewielkie 

PTTK Oddziału Gdańskiego
 regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez organizatorów oraz zamieszczane na tablicy 

acyjnej i w sekretariacie rajdu
organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty tras rajdowych w celu sprawnego przebiegu rajdu,

ajdu odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników i osób trzecich. W razie 
drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu dopuszcza się możliwość usuni

uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych 
na bazie rajdu oraz w innych obiektach użytec

zabronione jest zamieszczanie na bazie rajdu bądź przekazywanie uczestnikom rajdu 
komendanta rajdu, 

djęcia po rajdzie są przechowywane na nośnikach wewnętrznych PTTK O
korzystanie z bazy noclegowej możliwe jest tylko 
koszty uczestnictwa nie zawierają kosztów: przyjazdu na rajd oraz powr
posiadane mienie uczestnicy mogą ubezpieczyć 

czestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną 
ialność rodziców lub

organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe 
sie powrotu z niego, 

interpretacja regulaminu rajdu należy wyłącznie do organizatorów. 

PTTK Oddział im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku
telefon: 783 466 442, klukazgloszenia@wp.pl
Komendant Rajdu Jarosław Kowalczuk: 

 
w regulaminie mogą zachodzić niewielkie 

PTTK Oddziału Gdańskiego www.pttk
regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez organizatorów oraz zamieszczane na tablicy 

acyjnej i w sekretariacie rajdu, 
organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty tras rajdowych w celu sprawnego przebiegu rajdu,

u odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników i osób trzecich. W razie 
drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu dopuszcza się możliwość usuni

bowiązani do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych 
na bazie rajdu oraz w innych obiektach użytec

zabronione jest zamieszczanie na bazie rajdu bądź przekazywanie uczestnikom rajdu 

djęcia po rajdzie są przechowywane na nośnikach wewnętrznych PTTK O
korzystanie z bazy noclegowej możliwe jest tylko 
koszty uczestnictwa nie zawierają kosztów: przyjazdu na rajd oraz powr
posiadane mienie uczestnicy mogą ubezpieczyć 

ajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną 
ialność rodziców lub  opiekunów),

organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe 

ajdu należy wyłącznie do organizatorów. 

PTTK Oddział im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku
klukazgloszenia@wp.pl

Komendant Rajdu Jarosław Kowalczuk: tel. kom: 603

Prezydent Miasta Tczewa
Mirosław Pobłocki

w regulaminie mogą zachodzić niewielkie zmiany techniczne, należy śledzić komunikaty pojawiające się na stronach
www.pttkgdansk.pl

regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez organizatorów oraz zamieszczane na tablicy 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty tras rajdowych w celu sprawnego przebiegu rajdu,
u odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników i osób trzecich. W razie 

drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu dopuszcza się możliwość usuni

bowiązani do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych 
na bazie rajdu oraz w innych obiektach użytec

zabronione jest zamieszczanie na bazie rajdu bądź przekazywanie uczestnikom rajdu 

djęcia po rajdzie są przechowywane na nośnikach wewnętrznych PTTK O
korzystanie z bazy noclegowej możliwe jest tylko w godz. od 17.00
koszty uczestnictwa nie zawierają kosztów: przyjazdu na rajd oraz powr
posiadane mienie uczestnicy mogą ubezpieczyć  we własnym zakresie, za rzeczy zgubione w trakcie rajdu organizatorzy nie 

ajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną 
opiekunów), 

organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe 

ajdu należy wyłącznie do organizatorów. 

PTTK Oddział im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku , ul. Długa 45 Gdańsk 80
klukazgloszenia@wp.pl  

tel. kom: 603 603 641, e

Prezydent Miasta Tczewa
Mirosław Pobłocki

zmiany techniczne, należy śledzić komunikaty pojawiające się na stronach
gdansk.pl  i KTP ,,Bąbelki”

regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez organizatorów oraz zamieszczane na tablicy 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty tras rajdowych w celu sprawnego przebiegu rajdu,
u odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników i osób trzecich. W razie 

drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu dopuszcza się możliwość usuni

bowiązani do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych 
na bazie rajdu oraz w innych obiektach użyteczności publicznej

zabronione jest zamieszczanie na bazie rajdu bądź przekazywanie uczestnikom rajdu 

djęcia po rajdzie są przechowywane na nośnikach wewnętrznych PTTK O
w godz. od 17.00 do 10.00 dnia następnego

koszty uczestnictwa nie zawierają kosztów: przyjazdu na rajd oraz powr
we własnym zakresie, za rzeczy zgubione w trakcie rajdu organizatorzy nie 

ajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną 

organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe 

ajdu należy wyłącznie do organizatorów.  

, ul. Długa 45 Gdańsk 80

603 641, e-mail : 

Prezydent Miasta Tczewa
Mirosław Pobłocki

 

zmiany techniczne, należy śledzić komunikaty pojawiające się na stronach
i KTP ,,Bąbelki” www.babelki.pl

regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez organizatorów oraz zamieszczane na tablicy 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty tras rajdowych w celu sprawnego przebiegu rajdu,
u odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników i osób trzecich. W razie 

drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu dopuszcza się możliwość usunięcia uczestników lub drużyny z r

bowiązani do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych 
zności publicznej,   

zabronione jest zamieszczanie na bazie rajdu bądź przekazywanie uczestnikom rajdu 

djęcia po rajdzie są przechowywane na nośnikach wewnętrznych PTTK Oddziału im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku
do 10.00 dnia następnego

koszty uczestnictwa nie zawierają kosztów: przyjazdu na rajd oraz powrotu z rajdu,
we własnym zakresie, za rzeczy zgubione w trakcie rajdu organizatorzy nie 

ajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną 

organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na r

 

, ul. Długa 45 Gdańsk 80-827  

: jaroslawkowalczuk1@wp.pl

 
Prezydent Miasta Tczewa

Mirosław Pobłocki

zmiany techniczne, należy śledzić komunikaty pojawiające się na stronach
www.babelki.pl  

regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez organizatorów oraz zamieszczane na tablicy 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty tras rajdowych w celu sprawnego przebiegu rajdu,
u odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników i osób trzecich. W razie 

ęcia uczestników lub drużyny z r

bowiązani do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych 

zabronione jest zamieszczanie na bazie rajdu bądź przekazywanie uczestnikom rajdu materiałów reklamowych bez zgody 

ddziału im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku
do 10.00 dnia następnego, 

otu z rajdu,  
we własnym zakresie, za rzeczy zgubione w trakcie rajdu organizatorzy nie 

ajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną 

podczas dojazdu uczestników na r

roslawkowalczuk1@wp.pl

Prezydent Miasta Tczewa 
Mirosław Pobłocki 

zmiany techniczne, należy śledzić komunikaty pojawiające się na stronach

regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez organizatorów oraz zamieszczane na tablicy 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty tras rajdowych w celu sprawnego przebiegu rajdu, 
u odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników i osób trzecich. W razie 

ęcia uczestników lub drużyny z r

bowiązani do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów 

materiałów reklamowych bez zgody 

ddziału im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku

we własnym zakresie, za rzeczy zgubione w trakcie rajdu organizatorzy nie 

ajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną 

podczas dojazdu uczestników na r

roslawkowalczuk1@wp.pl 

 

 

zmiany techniczne, należy śledzić komunikaty pojawiające się na stronach

regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez organizatorów oraz zamieszczane na tablicy 

u odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników i osób trzecich. W razie 
ęcia uczestników lub drużyny z rajdu bez zwrotu 

oraz spożywania napojów 

materiałów reklamowych bez zgody 

ddziału im. dr. J. Szukalskiego w Gdańsku 

we własnym zakresie, za rzeczy zgubione w trakcie rajdu organizatorzy nie 

ajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną 

podczas dojazdu uczestników na rajd i w 

zmiany techniczne, należy śledzić komunikaty pojawiające się na stronach 

regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez organizatorów oraz zamieszczane na tablicy 

u odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników i osób trzecich. W razie 
ajdu bez zwrotu 

oraz spożywania napojów 

materiałów reklamowych bez zgody 

we własnym zakresie, za rzeczy zgubione w trakcie rajdu organizatorzy nie 

ajd i w 
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Serdecznie zapraszamy!!! 
 
   


