
                                                                                                  
ROZPOCZĘCIE SEZONU ROWEROWEGO 2013 

 ZIEMIA LĘBORSKA V 
 
 
1. Celem imprezy jest popularyzacja turystyki rowerowej, integracja turystów rowerowych i pieszych 

oraz zapoznanie uczestników z pięknem ziemi lęborskiej. 
 
2. Organizatorami imprezy są: 

Klub Turystów Pieszych „Bąbelki” działający przy Oddziale Gdańskim PTTK,  
Koło Turystyki PTTK Kachel Klub przy Oddziale Regionalnym PTTK w Słupsku, 

Współorganizatorzy imprezy: 
Starosta Lęborski, 
Burmistrz Miasta Lębork, 
Burmistrz Miasta Łeba,   
Redakcja „Głosu Pomorza”, 
Redakcja „Dziennika Bałtyckiego” 
 

3. Zespół organizacyjny: 
Dorota Betcher Przodownik Turystyki Kolarskiej nr 6979 

          kierownik imprezy, prowadząca grupę, 
Ryszard Betcher Przodownik Turystyki Kolarskiej nr 6696 

          z-ca kierownika imprezy, prowadzący grupę, 
Tadeusz Krawczyk Przewodnik Miejski i Terenowy, Przodownik Turystyki Pieszej nr 7304, 
                prowadzący trasę pieszą towarzyszącą imprezie, oprawa muzyczna wieczoru, 
Jan Kiśluk Przewodnik Miejski i Terenowy nr 253/07 oraz Ewa Boniecka 

         kwatermistrzostwo, obsługa techniczna i logistyczna imprezy 
 

4.     Termin i trasy imprezy: 
Rozpoczęcie Sezonu Rowerowego 2013 odbędzie się bez względu na pogodę w dniach  
6-7 kwietnia 2013 r. na dwudniowej trasie: 
Lębork – Nowa Wieś Lęborska – Krępa Kaszubska – Białogarda – Skarszewo – Wrzeście 

Szczenurze – Sarbsk (Sea Park) – Nowęcin - Łeba (nocleg) – Krakulice – Chabrowo – Poraj – 

Cecenowo – Dargoleza – Podole Wielkie – Stowęcino – Górzyno – Żelazkowo – Lębork 
(50 + 60 km) 
Trasa piesza: 
Sarbsk (Sea Park) – Dychlino – Nowęcin – Łeba (nocleg) – Rąbka – Łeba (11 + 9 km) 

 
5. Szczegółowy program imprezy: 

6 kwietnia 2013 r. (sobota) 
11.00               Zbiórka uczestników trasy rowerowej przed dworcem PKP w Lęborku, 
11.05 – 13.00  Pierwsza część trasy rowerowej Lębork – Sea Park Sarbsk (ok. 30 km) 
12.00               Zbiórka uczestników trasy pieszej przy dworcu PKP w Lęborku, 
12.05               Odjazd autokaru do Sarbska (dotyczy uczestników trasy pieszej, bilet 5 zł), 
12.30 – 14.30  Zwiedzanie Sea Park przez uczestników trasy pieszej, 
13.00 – 14.30  Zwiedzanie Sea Park przez uczestników trasy rowerowej, 
14.30 – 18.00  Trasa piesza: Sarbsk – Dychlino - Nowęcin – Łeba (11 km), 
17.30 – 18.00  Kwaterowanie uczestników w Domu Wczasowym KaMil,  
18.00 – 19.00  Kolacja (zupa rybna i śledzik), 
19.00 – 24.00  Wieczór turystyczny z gitarą i niespodzianką. 

       7 kwietnia 2013 r. (niedziela)  
10.00 – 16.00 Trasa rowerowa Łeba – Lębork (ok. 60 km) 
10.00 – 13.00 Trasa  piesza – Rąbka – Łeba (9 km)  
15.30              Odjazd autokaru do Lęborka (dotyczy uczestników trasy pieszej, bilet 6 zł) 



 
 
6.   Dojazdy i powroty (informacja dla mieszkańców Trójmiasta): 
      Sobota: Odjazd kolejki SKM z Gdańska Głównego o godz. 9.00, np. z Wrzeszcza 9.07 itd. 
      Przyjazd kolejki SKM do Lęborka o godz. 11.01.  
      Start uczestników trasy rowerowej sprzed dworca PKP w Lęborku o godz. 11.05. 
      Niedziela: Odjazd pociągu SKM z Lęborka do Gdańska o godz. 17.37. 
      Istnieje możliwość wcześniejszego indywidualnego powrotu z Leśnic (15.06) lub z Lęborka (15.31). 
 
7.   Warunki uczestnictwa: 

Opłata za nocleg wraz z obiadokolacją i śniadaniem wynosi 35 zł. Uiszczana ma być u właściciela 
Domu Wczasowego KaMil podczas kwaterowania w Łebie. 
Zgłoszenia należy składać Dorocie Betcher do 27 marca 2013 r. pod nr tel. 512-038-680 lub  
e-mail: dorotabet@wp.pl 
Mieszkańcy powiatu lęborskiego zgłaszają się (z podaniem wyboru trasy rowerowej lub pieszej) pod 
nr tel. 500-180-012 do Tadeusza Krawczyka. 
Ilość uczestników jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 
Członkowie KTP „Bąbelki” i Kachel Klub mają pierwszeństwo przyjęcia tylko do 27 marca 2013 r.  
Po tym terminie wszyscy przyjmowani są na ogólnych zasadach. 
Młodzież do lat 18 może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką dorosłych. Jeden opiekun plus 
maksymalnie 9 osób niepełnoletnich. 

 
8.   Organizatorzy zapewniają: 

prowadzenie tras, obiadokolację, śniadanie, nocleg na łóżkach w pokojach gościnnych Domu 
Wypoczynkowego KaMil,  http://www.kamil.leba.afr.pl/, potwierdzenie przebycia trasy do książeczki 
kolarskiej lub pieszej pieczęcią przodownicką. 
 

9.   Uczestnicy powinni posiadać: 
apteczkę (jedną na grupę), dokumenty, zapasową dętkę, sprawny rower oraz ubiór stosowny do 
zmiennych warunków pogodowych. 

 
10. Postanowienia końcowe: 

Rozpoczęcie Sezonu Rowerowego jest imprezą klubową i 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. 
Uczestnicy imprezy odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników 
ruchu drogowego, organizatorów, uczestników imprezy, właściciela obiektu, innych instytucji oraz 
osób trzecich. 
Organizatorzy zastrzegają możliwość skrócenia trasy np. przy niesprzyjających warunkach 
pogodowych lub innych nieprzewidzianych okolicznościach. 
Ostateczna interpretacja powyższych informacji należy do organizatorów. 
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