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Kluka – rajdowa jakość Pomorza  
Nazwa pochodzi z kultury kaszubskiej, Kluka  

 to laska za pomocą której przesyłano informacje w formie 
papierowej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Patronat Honorowy 
 
Pan Senator RP Kazimierz Kleina 
 
II. Termin i miejsce Rajdu, informacje ogólne 
 
Rajd odbędzie się w dniach od 06 do 10 czerwca 2012 r. (5 dni, środa-niedziela). Jego trasy 
przebiegać będą przez gminy i miasta powiatu lęborskiego oraz słupskiego, a w szczególności 
po terenie Gminy Wicko oraz Gminy Główczyce. Organizatorzy przygotowali trasy piesze, 
rowerową. 
Szczegółowe informacje ukażą się w specjalnym komunikacie na stronie internetowej rajdu 
www.kluka.pl  miesiąc przed rozpoczęciem imprezy. 
Oficjalne zakończenie Rajdu odbędzie się 10 czerwca 2012 r. (niedziela) w Kębłowie ok. 
godz.13.00 na terenie stanicy turystycznej. 
 
III. Cele Rajdu 
 
- promocja turystyczna powiatów, miast i gmin województwa pomorskiego, 
- integracja turystów z całej Polski, 
- uczczenie Jubileuszu 60-lecia KTP ZG PTTK oraz 60-lecia KTKol. ZG PTTK, 
- promocja Oddziału Gdańskiego PTTK, 
- propagowanie wypoczynku po pracy i nauce z PTTK, 
- wymiana doświadczeń kadry PTTK podczas rajdu,  
- ukazanie piękna Słowińskiego Parku Narodowego, Powiatów Lęborskiego oraz Słupskiego 
uczestnikom imprezy, 
- propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej. 
 
IV. Patronat medialny 
 
 
  
V. Organizator 
 
Oddział Gdański PTTK ul. Długa 45 80-827 Gdańsk, www.pttk-gdansk.pl, 
Komisja Turystyki Pieszej i Kolarskiej,  
Klub Turystów Pieszych  „Bąbelki”  www.babelki.pl. 
 
VI. Współorganizatorzy  
 
- Komisja Krajoznawcza Oddziału Gdańskiego PTTK 
- Klub Turystyki Pieszej „Orły” Słupsk www.ktp.orly.glt.pl  
- Gmina Główczyce www.glowczyce.pl  
- Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach www.gok-glowczyce.pl  
- Gmina Wicko www.wicko.pl  
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku www.gokis.wicko.eu   
- Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej www.goknwl.pl  
  
 



VII. Sponsorzy 
 
- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Sepix ul. Ogrodowa 23 w Słupsku www.sepix.pl  
 
VIII. Kadra 
Komendant Rajdu: Daniel Nazaruk  
Sekretariat: Jan Lewicki 
Obsługa Rajdu: Marceli Piec 
Obsługa strony www.kluka.pl: Marceli Piec 
Opracowanie krajoznawcze: Krzysztof Kruszyński 
Biuro Oddziału: Angelika Baryńska 

Prowadzący trasy: 
Nr 1  Trasa piesza młodzieżowa   (Przodownik TP 10448 Artur Hirniak ) 
Nr 2  Trasa piesza dla dorosłych   (Przodownik TP 3951 Krzysztof Strojny) 
Nr 3  Trasa rowerowa   (Przodownik TKol. 6708 Stanisław Rohde) 
 
IX. 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 20 maja 2012 
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. 
 
X. Zgłoszenia 
Wypełnioną kartę zgłoszeń należy przesłać do dnia 25.05.2012 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 25 maja 2012 roku. Po tym terminie wzrasta 
kwota kosztów uczestnictwa. 
 
XI. Pokrycie kosztów uczestnictwa 
 
Należy wpłacać na podany nr konta w formie przelewu.  

Nr konta 70 1240 5400 1111 0010 3785 1629 
 
PTTK Oddział Gdański ul. Długa 45 80-827 Gdańsk 
z dopiskiem "Kluka 2012" 



W terminie do 25 maja 2012 r.  Ilość dni (noclegów) 
Nie zrzeszeni w PTTK Członkowie PTTK 

Opłata po terminie 
(dla wszystkich) 

5 dni (4 noclegi) 100 zł 95 zł 110 zł 

4 dni (3 noclegi) 95 zł 90 zł 105 zł 

3 dni (2 noclegi) 90 zł 85 zł 100 zł 

2 dni (1 nocleg) 80 zł 75 zł 90 zł 

1 dzień (bez noclegu) 40 zł 50 zł 
 
XII. 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 uczestników tras startujących z PKP w dniu 06 czerwca 2012 roku do bazy 
Rajdu, 
- 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, Odznaki 60 lat OTP,  
- wstępy do ciekawych obiektów i muzeów. 
 
XIII. Trasy Rajdu  
 
Trasa nr 1 piesza młodzieżowa (PTP 10448 Artur Hirniak) 
 
Dzień I 06.06.2012 r. 
Strzyżyno PKP – rzeka Łupawa – Bobrowniki – Wielka Wieś – Główczyce 20 km 
Dzień II 07.06.2012 r. 
Izbica – Kluki Muzeum Wsi Słowińskiej – Łokciowe – Smołdzino – Żelazo – Główczyce 22 km 
Dzień III 08.06.2012 r. 
Główczyce – Izbica – Gać – Krakulice – Charbrowo – Rezerwat Nowe Wicko – Wicko 23 km 
Dzień IV 09.06.2012 r. 
Wicko – Wrzeście –Zdrzewno – Łebień – Białogarda – Wicko 21 km 
Dzień V 10.06.2012 r. 
Nowa Wieś Lęborska – Kębłowo (zakończenie) – Nowa Wieś Lęborska 9 km 
 
Trasa nr 2 piesza dla dorosłych (PTP 3951 Krzysztof Strojny) 
 
Dzień I 06.06.2012 r. 
Strzyżyno PKP – rzeka Łupawa – Bobrowniki – Szczypkowice – Główczyce 23 km 
Dzień II 07.06.2012 r. 
Główczyce – Skórzyno – Kluki Muzeum Wsi Słowińskiej – Łokciowe – Smołdzino – Żelazo 
– Główczyce 28 km 



Dzień III 08.06.2012 r. 
Główczyce – Izbica – Gać – Krakulice – Charbrowo – Rezerwat Nowe Wicko – Wicko 23 km 
Dzień IV 09.06.2012 r. 
Wicko – Białogarda – Łebień – Zdrzewno – Wicko 19 km 
Dzień V 10.06.2012 r. 
Nowa Wieś Lęborska – Kębłowo (zakończenie) – Nowa Wieś Lęborska 9 km 
 
Trasa nr 3 rowerowa rekreacyjna (PTKol. 6708 Stanisław Rohde) 
 
Dzień I 06.06.2012 r. 
Damnica – Damno – Bobrowniki – Łebień wiadukt – Strzyżyno – Głuszyno – Grapice – 
Szczypkowice – Wykosowo – Główczyce 45 km 
Dzień II 07.06.2012 r. 
Główczyce – Skórzyno – Kluki – Łokciowe – Czołpino – Jez. Dołgie Wielkie – Jez. Dołgie 
Małe – Gardna Wielka – Smołdzino – Żelazo – Główczyce 50 km 
Dzień III 08.06.2012 r. 
Główczyce – Izbica – Gać – Żarnowska – Łeba – Wyrzutnia V2 – Góra Łącka – Łeba – 
Nowęcin – Szczenurze – Wicko 60 km 
Dzień IV 09.06.2012 r. 
Wicko – Białogarda – Łebień – Zdrzewno – Roszczyce – Ulinia – Stilo – Sarbsk – Łebieniec 
– Wicko 47 km 
Dzień V 10.06.2012 r. 
Wicko – Gęś – Krępa Kaszubska – Janowice – Redkowice – Nowa Wieś Lęborska – Kębłowo 
(zakończenie) – Lębork 30 km 
 
XIV. Noclegi  
 
06-07.06.2012 r. oraz 07-08.06.2012 r.  
Hala Sportowa w Główczycach 
 
08-09.06.2012 r. oraz 09-10.06.2012 r.  
Zespół Szkół w Wicku www.szkola.wicko.eu  
 
XV. 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. 
 



XVI. Dojazd 
 
Informacje dotyczące dotarcia na Rajd różnymi środkami transportu zostaną podane w 
osobnym komunikacie na stronie rajdowej www.kluka.pl. 
 
XVII. 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 
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 20 maja 2012 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. 

XVIII. Kontakt 

Oddział Gdański PTTK 
Ul. Długa 45 Gdańsk 80-827 
www.kluka.pl 
Z Panią Angeliką Baryńską, która posiada informacje na temat Rajdu 
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 2012”!!! 


