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CEL RAJDU: 

- uczczenie „Roku Krajoznawstwa Polskiego” w PTTK 

- propagowanie turystyki rowerowej, 

- integracja turystów kolarzy, 

- propagowanie rodzinnego wędrowania  

- poszerzenie wiedzy krajoznawczej, 

- propagowanie czynnych form wypoczynku, 

- propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Warmii i Mazur, 

- poznanie zabytków, pomników kultury i architektury oraz „bliskie spotkania” z przyrodą. 

ORGANIZATOR: 

- Klub Turystyki Rowerowej 4R 
 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

- Warmińsko-Mazurski Oddział PTTK w Olsztynie 

- Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu 

- Urząd Miejski w Pasymiu 

- Ośrodek Wypoczynkowy „Kalwa” w Pasymiu 

- Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. 

KIEROWNICTWO i KADARA RAJDU: 

- Komandor Rajdu: Dariusz Stecki 

- V-ce Komandor: Teresa Prusik 

- V-ce Komandor: Sławomir Buchowski 

Kadra: Andrzej Jurczyński, Mirosław Witkowski, Piotr Stecki. 

TERMIN:  

- Rajd odbędzie się w dniach 24 -26 czerwca 2016 r. 
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TRASA RAJDU:  

24-06-2016– trasa rowerowa żółty Babska Chata 

Przebieg: Pasym – Grzegrzółki – Rusek Wielki – Sąpłaty – Julianowo – Dźwierzuty – 

Małszewko - Pasym (33 km) 

Ciekawostki na trasie: Muzeum Regionalne Ziemi Mazurskiej w Sąpłatach. 

25-06-2016 – trasa rowerowa zielona Graszk 

Przebieg: Pasym - Rudziska Pasymskie - Graszk - Giławy - Rusek Wielki - Grzegrzółki - 

Siedliska - Pasym (30 km) 

Ciekawostki na trasie: Uniwersytet Ludowy, jeziorko Dłużek (pierwszy stopień czystości), 
kamień oddzielający Warmię od Mazur, Rzeźby Sakralne w Gąsiorowie, budynek dawnej 
polskiej Szkoły, Kościół w Giławach. 

26-06-2016 – trasa rowerowa czerwona Chamedafne Północna 

Przebieg: Pasym – Elganowo – Jez. Leleskie – Grom – Jurgi - Dźwiersztyn - Pasym (23 km) 

Ciekawostki na trasie: rezerwat przyrody „Sołtysek” z unikalną pozostałością polodowcową: 

chamedafne północną – rozmarynkiem. 

PROGRAM RAJDU: 
Nocleg w MOK w Pasymiu (własne śpiwory i karimaty) lub w domkach na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Kalwa” w Pasymiu (www.kalwa-energopol.pl) 

24 czerwca 2015 (sobota) 

godz. 10:00 zbiórka uczestników na placu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pasymiu.-  
start rowerami z przewodnikiem na trasę rowerową żółtą Babska Chata, 
na trasie słodki poczęstunek, 

godz. 15:00 przyjazd do MOK w Pasymiu – posiłek turystyczny, 
godz. 17:00 wieczór spotkań z ciekawymi ludźmi, prezentacja grup rowerowych w MOK 

25 czerwca 2015 (sobota) 

 godz. 10:00 zbiórka uczestników na placu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pasymiu.-  
start rowerami z przewodnikiem na trasę rowerową zieloną Graszk, na trasie 
słodki poczęstunek, 

 godz. 15:00 przyjazd do MOK w Pasymiu. Posiłek we własnym zakresie lub 12 zł/os., 
 godz. 16:00 spacer po mieście z przewodnikiem, 
 godz. 16:30 udział w festynie WIANKI 2016, ognisko z pieczeniem kiełbasek, zabawa 

rowerzystów 

26 czerwca 2016 (niedziela) 

godz. 10:00 wyjazd rowerami z przewodnikiem na trasę rowerową czerwoną Chamedafne 
Północna, na trasie słodki poczęstunek, 

godz. 15:00 posiłek turystyczny i zakończenie rajdu 
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WARUNKI UCZESTNICTWA: 

- dokonanie zgłoszenia do dnia 12-05-2016 roku, 

- dokonanie wpłaty, w terminie 3 dni od zgłoszenia, na działalność statutową organizatorów 

w wysokości 30,00 zł/osoby (nocleg w GOK) lub 90 zł/osoby (nocleg w domku) z dopiskiem 

„II Rajd Rowerowy Szlakami Warmii i Mazur” na rachunek:  

Bank Zachodni 19 1500 1562 1215 6004 7189 0000 lub w siedzibie Oddziału   

poniedziałek- czwartek 12:00- 16:00 lub piątek 11:00- 14:00. 

- zgłoszenia poprzez formularz zapisowy lub w siedzibie Oddziału tel. 895273665 (pn.-czw. 12-16 lub 

pt. 11-14), 

- informacje organizacyjne tel.  +48 603646365 lub  e-mail: olsztyn.4r@gmail.com. 

 

Po dokonaniu wpłaty prosimy o informację telefoniczną lub e-mail: olsztyn.4r@gmail.com 

Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń. 

 

ŚWIADCZENIA: 

- pamiątkowy znaczek, 

- posiłek turystyczny w dniu 24-06-2016 i 26-06-2016, 

- opieka przewodnicka, 

- nocleg MOK w Pasymiu (własny śpiwór i karimata) lub domki OW Kalwa (odpłatnie), 

- potwierdzenie punktów na KOT, 

- materiały turystyczne o regionie,  

 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE: 

- rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 

- wszelkie koszty dojazdów i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie, 

- członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach zapłaconej na dany rok składki członkowskiej 

pozostałe osoby ubezpieczają się indywidualnie, 

- osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób dorosłych, 

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

- uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania karty turysty, przepisów bezpieczeństwa 

i leśnych, kodeksu o ruchu drogowym oraz obowiązujących na zwiedzanym terenie regulaminów, 

- organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody powstałe 

w czasie trwania rajdu., 

- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 


