
 

                                                                   
 

VI Pomorski Sejmik Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK 
GARCZYN, 14–15.05.2011 r. 

 
REG UL AM IN 

 
 

1. Cele Sejmiku: popularyzacja turystyki rowerowej, spotkanie i wymiana 
doświadczeń Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK z województwa 
pomorskiego oraz zapoznanie uczestników rajdu z pięknem ziemi kościerskiej. 
 

2.   Organizatorzy: 
-     Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK, 
-    „Promyk” – Klub Rowerowy PTTK Towarzystwa Kaszubskiego „Centrum”  
      w  Kościerzynie  
 
3.   Termin i miejsce: 14 -15 maja 2011 r. w Ośrodku Powiatowego Centrum 
      Młodzieży w Garczynie koło Kościerzyny www.pcmgarczyn.pl 
         Uczestnicy Sejmiku przyjmowani będą od godz. 10.00 w sobotę.   

 
4.   Zakwaterowanie: w schronisku na łóżkach z pościelą  
     (pokoje wieloosobowe ze wspólnym węzłem sanitarnym).    
   Istnieje możliwość zamówienia noclegu w hotelu za dopłatą 15 zł  
          (w hotelu ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń). 
 
5.   Wpisowe w wysokości 35 zł/os obejmuje: 
      nocleg z pościelą, obiadokolację w sobotę, ognisko z kiełbaskami,  
      odcisk pieczęci okolicznościowej, udział w wycieczkach. 

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych niedzielnych posiłków w cenie: 
        śniadanie 7 zł, obiad 11 zł. 

      Osoby biorące udział w Sejmiku tylko w dniu 15.05.2011 (bez noclegu) wpłacają 
      wpisowe w wysokości 5 zł bezpośrednio przed Sejmikiem. 
 
6.   Wpłaty należy dokonywać na konto: 
           Towarzystwo Kaszubskie „Centrum” 
           ul. Partyzantów 1, 83-400 Kościerzyna 
           Bank Spółdzielczy w Kościerzynie 
           Nr konta  97 8328 0007 2001 0006 5953 0001 z dopiskiem „VI Sejmik” 
 
7. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do dnia 10 kwietnia 2011 r. na 

załączonych „kartach zgłoszenia” wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego 
(ksero lub pdf) na adres: Prezes Klubu „Promyk”: Urszula Ebertowska   
ul. Skarszewska 13, 83-400 Kościerzyna lub na e-mail elasty9@interia.pl  
Telefon kontaktowy:  508-128-320  
 



  
 
 8.   Program imprezy: 
       Sobota, 14 maja 
        9.00 zbiórka grupy rowerowej w Gdańsku na skwerze Czesława Niemena  
                (przed dawnym Żakiem), 

        9.10 start trasy Gdańsk – Grabowo Kościerskie – Kościerzyna – Garczyn  
                (około 75 km), trasę prowadzi Klub TP „Bąbelki”, 

 od 10.00 przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników w ośrodku, 
      11.00 wyjazd na trasę dłuższej wycieczki (około 50 km) przez Lipusz  
                (Pętla Przyrodnicza Matka Tuszkowska), 

      13.00 wyjazd na krótszą trasę (około 25 km) przez Juszki, 
      18.00 obiadokolacja, 
 od 20.00 ognisko z kiełbaskami.  
      Niedziela, 15 maja 
        9.00 śniadanie (tylko dla uczestników, którzy zamówili je na karcie zgłoszeń) 

      10.00 – 12.00 Sejmik  (wręczenie Kolarskich Odznak Turystycznych, informacje     
      o imprezach rowerowych, dyskusje). 
      12.00 obiad (tylko dla uczestników, którzy zamówili go na karcie zgłoszeń) 

      12.30 wyjazdy na trasy: 
                - dla odjeżdżających pociągiem z dworca PKP Kościerzyna 
                  (około 18 km przez Skorzewo), trasę prowadzi Klub „Promyk” 
                - do Gdańska (około 75 km przez Ostrzyce) trasę prowadzi Klub „Bąbelki”. 
 
   9. Postanowienia końcowe: 
       VI Pomorski Sejmik Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK nie ma charakteru  
       komercyjnego. Uczestnicy powinni więc ubezpieczyć się we własnym zakresie. 
       Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki wynikłe na 
       skutek zdarzeń losowych, nieostrożności lub lekceważenia ogólnych przepisów  
       ruchu drogowego, porządkowych i norm prawnych. 
       Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszych zapisów i stosowania 
       się do poleceń prowadzących i organizatorów Sejmiku. 
       Uczestnicy imprezy odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec 
       innych uczestników ruchu drogowego, organizatorów, uczestników imprezy,  
       gestora obiektu, innych instytucji oraz osób trzecich,  
       Organizatorzy zastrzegają możliwość skrócenia tras np. przy niesprzyjających 
       warunkach pogodowych lub innych nieprzewidzianych okolicznościach. 
       Ostateczna interpretacja powyższych informacji należy do organizatorów.  

 

Do zobaczenia na Sejmiku 
 
 
 


