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Nowy Dwór Gdański 2009 



CELE RAJDU: 
 inauguracja sezonu turystyki rowerowej, 

 integracja turystów kolarzy, 

 poszerzenie wiedzy krajoznawczej, 

 propagowanie czynnych form wypoczynku, 

 propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Żuław i Mierzei Wiślanej, 

 poznanie zabytków architektury i sztuki hydrotechnicznej, 

 poznanie walorów przyrodniczych Rezerwatu Mewia Łacha. 

 

ORGANIZATOR: 
 Klub Turystyczny PTTK SZUWAREK w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 
 Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim, 

 Urząd Gminy w Stegnie, 

 Gimnazjum w Mikoszowie, 

 Rada Rodziców Gimnazjum w Mikoszowie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Mikoszowie, 

 Stowarzyszenie Moje Mikoszewo Nasza Wisła, 

 Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana. 

 

KIEROWNICTWO RAJDU: 
 Wiesław Olszewski PTKol 2797 – Kierownik Rajdu, 

 Andrzej Grabowski PTKol 7079 – Z-ca Kierownika. 

 

TERMIN I TRASA RAJDU: 
Rajd odbędzie się w dniach 14 – 15.03.2009 r. na trasie: 

Nowy Dwór Gd. – Żelichowo – Rybina – Jantar – Mikoszewo, 

Mikoszewo – Gdańska Głowa – Niedźwiedzica – Nowy Dwór Gd. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 dokonanie zgłoszenia do dnia 05.03.2009 r., 

 uiszczenie wpisowego w wysokości 10 zł na starcie rajdu, 

 informacje i zgłoszenia: Wiesław Olszewski, tel.: 506 170 950, e-mail: w.olszewski57@o2.pl 

 

ŚWIADCZENIA: 
 pamiątkowy znaczek, 

 udział w „ognisku”, 

 posiłek turystyczny w dniu 14.03.2009 r., 

 poczęstunek przy ognisku, 

 udział w konkursach z nagrodami, 

 opieka przewodnicka, 

 nocleg w warunkach turystycznych, 

 potwierdzenie punktów na KOT, 

 materiały turystyczne o regionie. 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 

 wszelkie koszty ubezpieczenia, dojazdów i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym za-

kresie, 

 uczestnicy zobowiązani są do posiadania śpiwora materaca oraz miękkiego obuwia na zmianę, 

 uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania karty turysty oraz przepisów ruchu drogowe-

go, 

 organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie trwania rajdu, 

 ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

 

PROGRAM RAJDU: 

sobota 14 marca 2009 r.: 

godz. 09.00 – zbiórka uczestników na placu przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury w Nowym 

Dworze Gd. 

godz. 14.00 – przyjazd do Mikoszewa – posiłek, 

godz. 15.00 – wycieczka piesza do rezerwatu Mewia Łacha, 

godz. 18.00 – ognisko. 

niedziela 15 marca 2009 r.: 

godz. 09.00 – konkursy, 

godz. 10.00 – wyjazd do Nowego Dworu Gdańskiego. 

 

Trasy inne, opracowane i odbyte indywidualnie przez uczestników są mile widziane przez orga-

nizatorów. 

 

 

 

 

DO ZOBACZENIA NA SZLAKU 

 

Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM 

ORGANIZATORZY 


