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I. Patronat Honorowy 

Senator RP Pan Roman Zaborowski 

 

II. Termin i miejsce Rajdu, informacje ogólne 
 

Rajd odbędzie się w dniach od 29 maja do 2 czerwca 2013 r. (5 dni, środa- niedziela). Jego 

trasy przebiegać będą przez gminy i miasta powiatu bytowskiego oraz lęborskiego. 

Organizatorzy przygotowali trasy piesze i  rowerową. 

Szczegółowe informacje ukażą się w specjalnym komunikacie na stronie internetowej rajdu 

www.kluka.pl tydzień przed rozpoczęciem imprezy. 

Oficjalne zakończenie Rajdu odbędzie się 1 czerwca 2013 r. (sobota) w Maszewie ok. 

godz.19.00 na terenie bazy noclegowej. 
 

III. Cele Rajdu 

 

- promocja turystyczna powiatów, miast i gmin województwa pomorskiego, 

- integracja turystów z całej Polski, 

- promocja Oddziału Gdańskiego PTTK, 

- propagowanie wypoczynku po pracy i nauce z PTTK, 

- wymiana doświadczeń kadry PTTK podczas rajdu,  

- ukazanie uczestnikom imprezy piękna Doliny Łupawy, Powiatów Bytowskiego i  

  Lęborskiego, 

- propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej. 

 

IV. Patronat medialny 

Radio Gdańsk 

 

V. Organizator 

Oddział Gdański PTTK im. dr. Jerzego Szukalskiego  

ul. Długa 45 80-827 Gdańsk, www.pttk-gdansk.pl, 

Komisja Turystyki Pieszej i Kolarskiej,  

Klub Turystów Pieszych  „Bąbelki”  www.babelki.pl. 

Koło Przewodników im. Franciszka Mamuszki 

 

VI. Współorganizatorzy  

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Czarnej Dąbrówce 

Gminne Centrum Kultury w Maszewie Lęborskim 

 
 

 

VII. Kadra 

Komendant Rajdu: Daniel Nazaruk  

Sekretariat:  

Obsługa Rajdu:  

Obsługa strony www.kluka.pl : Marceli Piec 

Biuro Oddziału:  Stanisław Sikora 

  

http://www.kluka.pl/
http://www.pttk-gdansk.pl/
http://www.babelki.pl/


Prowadzący trasy: 

Nr 1  Trasa piesza młodzieżowa   (Przodownik TP  Artur Hirniak ) 

Dzień I 29.05.2013r. 

Zwiedzanie Bytowa 

Bytów – j. Jeleń – j. Stary Staw – Pomysk Wielki – Bukówko – Młynki – Jasień 17km 

Dzień II 30.05.2013r.  

Jasień - Łupawsko - j. Skotawskie Duże - j. Lipieniec - j. Pomysko – Soszyca - zwiedzanie 

Elektrownia Struga - j. Obrowe – Jasień 18km 

Dzień III 31.05.2013r. 

Jasień – Cole – Jeromin – Jerzkowice – Czarna Dąbrówka 18km 

Dzień IV 01.06.2013r. 
Czarna Dąbrówka – Mikorowo – Unieszyno – Unieszynko – j. Brody – Maszewo 21km 
Dzień V 02.06.2013r. 

Maszewo – Krępkowice – Dąb Świętopełk – Dziechlino – Małoszyce – Lębork 14km 

 

Nr 2  Trasa piesza dla dorosłych   (Przodownik TP) 

Dzień I 29.05.2013r. 

Zwiedzanie Bytowa 

Bytów – j. Jeleń – j. Stary Staw – Pomysk Wielki – Bukówko – Młynki – Jasień 17km 

Dzień II 30.05.2013r.  

Jasień - Łupawsko - j. Skotawskie Duże - j. Lipieniec - j. Pomysko – Soszyca - zwiedzanie 

Elektrownia Struga - j. Obrowe – Jasień 21km 

Dzień III 31.05.2013r. 

Jasień – Cole – Jeromin – Jerzkowice – Czarna Dąbrówka 18km 

Dzień IV 01.06.2013r. 
Czarna Dąbrówka – Mikorowo – Unieszyno – Unieszynko – j. Brody – Maszewo 21km 
Dzień V 02.06.2013r. 

Maszewo – Krępkowice – Dąb Świętopełk – Dziechlino – Małoszyce – Lębork 14km 

 

Nr 3  Trasa rowerowa   (Przodownik TKol. Agnieszka Koneczna) 

 

Dzień I 29.05.2013r. 

Kościerzyna – Grzybowo – Lipusz – Tuszkowy – Studzienice – Ugoszcz – Bytów - Jasień 

59km 

Dzień II 30.05.2013r.  

Jasień – Rez. Gniazda Orła Bielika – Rez. Gołębia Góra – Borzytuchom – Rez. Grodzisko 

Borzytuchom – Jez. Głębokie – Gałęzowo – Unichowo – Jasień 62km 

Dzień III 31.05.2013r. 

Jasień – J. Jasień –Chrośnica – Sulęczyno – Kistowo –Borek – Mydlita - Czarna Dąbrówka 

50km 

Dzień IV 01.06.2013r. 

Czarna Dąbrówka – Nożyno – Gogolewko – Jez. Dobrskie – Łupawa - Mikorowo – 

Unieszyno – Unieszynko – Maszewo 49km 

Dzień V 02.06.2013r. 

Maszewo – Krępkowice – Dąb Świętopełk – Leśnice – Chocielewko – Nowa Wieś Lęborska -  

Lębork 26km 

  
 
 



VIII. Warunki uczestnictwa 
Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od uczestników odpowiedniego 

sprzętu i wyposażenia. 

 

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób 

dorosłych  (1 opiekun  na maksymalnie 10-osobową grupę niepełnoletnich) – w przypadku 

grup szkolnych, harcerskich, klubów  lub SKKT opiekun wybierający się na Rajd z grupą min 

10 osobową uczestniczy nieodpłatnie. Warunkiem przyjęcia jest nadesłanie karty zgłoszeń  (z 

regulaminu lub pobranej z www.kluka.pl) oraz wpłacenie wpisowego do dnia 27 maja 2013 

roku.  Należy załączyć kserokopię dowodu wpłaty. 

 Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz bez 

gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń. Ilość miejsc jest ograniczona wielkością 

pomieszczeń przeznaczonych na noclegi. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

W bazie obowiązuje zmiana obuwia. 

Członkowie PTTK z aktualną legitymacją posiadają ubezpieczenie, pozostali uczestnicy 

ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 

IX. Zgłoszenia 

Wypełnioną kartę zgłoszeń należy przesłać do dnia 27.05.2013 roku na adres mailowy: 

biuro@pttk-gdansk.pl  

Karty zgłoszeń oraz informacje rajdowe dostępne są na stronie  www.kluka.pl .   

W karcie zgłoszeń należy wypełnić wszystkie pola. Niepełne zgłoszenie może zostać uznane 

jako nieważne. Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 maja 2012r. roku. Po tym terminie 

wzrasta kwota kosztów uczestnictwa. 

 

X. Pokrycie kosztów uczestnictwa 

 Należy wpłacać na podany nr konta w formie przelewu:  

Nr konta PKO 70 1240 5400 1111 0010 3785 1629 Bank PKO S.A. Gdańsk  

PTTK Oddział Gdański ul. Długa 45 80-827 Gdańsk 

z dopiskiem "Kluka 2013" 

 

Ilość dni (noclegów) W terminie do 27 maja 2012r.  Opłata po terminie 

(dla wszystkich) 
Nie zrzeszeni w PTTK Członkowie PTTK 

5dni (4 noclegi) 75 70 85 

4 dni (3 noclegi) 70 65 80 

3 dni (2 noclegi) 65 60 75 

2 dni (1 nocleg) 60 55 65 

1 dzień (bez noclegu) 35 45 

 

 

 

 

 

http://www.kluka.pl/
mailto:biuro@pttk-gdansk.pl
http://www.kluka.pl/


XI. Świadczenia (w ramach kosztów uczestnictwa) 

- profesjonalna opieka kadry programowej PTTK, 

- metalowa odznaka rajdowa,  

- koszulka rajdowa, 

- noclegi w warunkach turystycznych na Sali gimnastycznej (własne karimaty i śpiwory) , 

- materiały krajoznawcze, 

- transport bagażu między bazami Rajdu, 

- codzienne wieczorne ogniska z kiełbaskami, 

- imprezy towarzyszące,  m. in. InO 

- odcisk okolicznościowej pieczęci,  

- potwierdzenie punktów do OTP, KOT, INO, TP oraz Odznak Krajoznawczych,  

- wrzątek do celów spożywczych,  

- możliwość zweryfikowania książeczek OTP,  

- wstępy do ciekawych obiektów i muzeów. 

 

XII. Noclegi  

Ośrodek Kultury w Jasieniu 

Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki Czarna Dąbrówka 

Gminne Centrum Kultury Maszewo Lęborskie 
 

XIII. Obowiązki uczestników 

- przestrzeganie regulaminu Rajdu i postanowień Karty Turysty, przepisów 

przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych przepisów porządkowych,  

- stosowanie się do poleceń kierownictwa Rajdu,  

- 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,  

- na Sali gimnastycznej obowiązuje cisza nocna między godzinami 23.30 a 7.00 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, kubka, łyżki, itp.,  

- rowerzyści odpowiadają za stan techniczny swoich rowerów (organizatorzy nie zapewniają 

części zamiennych i serwisu naprawczego), 

- zabranie ze sobą dużo uśmiechu oraz tworzenie sympatycznej atmosfery na Rajdzie. 
 

XIV. Dojazd 

Informacje dotyczące dotarcia na Rajd różnymi środkami transportu zostaną podane w 

osobnym komunikacie na stronie rajdowej www.kluka.pl  
 

XV. Postanowienia końcowe 
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,  

- w regulaminie mogą zachodzić niewielkie zmiany techniczne, należy śledzić komunikaty 

pojawiające się na stronie rajdu www.kluka.pl 

- uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez 

organizatorów na odprawach oraz zamieszczane na tablicy, informacyjnej oraz w 

sekretariacie Rajdu,  

- uczestnicy Rajdu odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych 

uczestników i osób trzecich. W razie drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu 

http://www.kluka.pl/


dopuszcza się możliwość usunięcia uczestników lub drużyny z Rajdu bez zwrotu wpisowego,  

- uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych w 

obiektach użyteczności publicznej, 

- w przypadku rezygnacji z Rajdu po 25 maja 2013 r. wpisowe nie podlega zwrotowi, 

- uczestnicy wyżywienie organizują we własnym zakresie, 

- korzystanie z baz noclegowych możliwe jest tylko w godzinach od 15.00 do 10.00 dnia 

następnego, każdy uczestnik musi posiadać obuwie na zmianę, 

- opłata wpisowego nie zawiera kosztów przyjazdu na Rajd i powrotu z Rajdu. 

- posiadane mienie uczestnicy mogą ubezpieczyć we własnym zakresie, 

- interpretacja regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatorów. 

XVI. Kontakt 

Oddział Gdański PTTK 

ul. Długa 45 Gdańsk 80-827 

www.kluka.pl  

tel. 58-301-60-96; biuro@pttk-gdansk.pl  

 

Komendant Rajdu Daniel Nazaruk:  

tel. kom. 783 466 442 

e-mail: danielnazaruk1@gmail.com 

 

 
 

 

Do zobaczenia  na  szlakach Rajdu „Kluka 2013”!!! 

 

http://www.kluka.pl/
mailto:danielnazaruk1@gmail.com

