
                                                                                                                                

ROZPOCZĘCIE SEZONU ROWEROWEGO 2014 

ZIEMIA LĘBORSKA VI 

 

Regulamin 

 

1.  Celem imprezy jest popularyzacja turystyki rowerowej, integracja turystów rowerowych  

     i pieszych, otwarcie Historycznego Szlaku Średniowiecznego Lęborka (czerwony szlak  

     PTTK) oraz zapoznanie uczestników z pięknem ziemi lęborskiej i wejherowskiej. 

2.  Organizatorzy imprezy: 

     Klub Turystów Pieszych „Bąbelki” działający przy Oddziale Gdańskim PTTK,  

     Koło Turystyki PTTK „Kachel Klub II” przy Oddziale Regionalnym PTTK w Słupsku, 

     Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej Krzysztof Pruszak. 

     Współorganizatorzy: 

     Starosta Lęborski Wiktor Tyburski, 

     Burmistrz Miasta Lębork Witold Namyślak, 

     Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Ryszard Wittke,   

     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, 

     Dariusz Olewniczak kwatermistrzostwo, obsługa techniczna i logistyczna imprezy 

4.  Termin i trasy imprezy: 

     Rozpoczęcie Sezonu Rowerowego 2014 odbędzie się bez względu na pogodę 

     w dniach 5-6 kwietnia 2014 r. na dwudniowej trasie rowerowej: 

     Wejherowo – Małe Gowino – Paraszyno (lub Strzepcz) - Lębork - Nowa Wieś Lęborska  

     (nocleg GOK) – Kębłowo – Kisewo - Salino (lub Świetlino) – Zamostne - Orle 

     - Wejherowo (ok. 55 + 55 km) 

     Dodatkowo zorganizowana zostanie dwudniowa trasa piesza: 

     Lębork – Mosty - Jezioro Lubowidzkie – Lubowidz - Lębork – Nowa Wieś Lęborska 

     (nocleg GOK) – Kębłowo – Lębork (ok. 16 + 12 km) 

5.  Szczegółowy program imprezy: 

     5 kwietnia 2014 r. (sobota) 

     10.10               Zbiórka uczestników trasy rowerowej przed dworcem PKP w Wejherowie, 

     10.20 – 15.00  Przejazd trasy rowerowej: Wejherowo – Małe Gowino – Paraszyno  

                             (lub Strzepcz)  – Lębork (ok. 50 km) 

     10.30               Zbiórka uczestników trasy pieszej przy dworcu PKP w Lęborku, 

     10.40 – 15.00  Przejście trasy pieszej: Lębork – Mosty - Jezioro Lubowidzkie – Lubowidz   

                             - Lębork (ok.13 km) 

     15.00 – 15.10  Uczestnictwo grup rajdowych w otwarciu Historycznego Szlaku 

                             Średniowiecznego Lęborka (czerwony PTTK), przy Kościele św. Jakuba 

     15.10 – 15.30  Czas wolny dla grupy rowerowej (np. zakupy), 

     15.30 – 16.00  Przejazd grupy rowerowej do GOK w Nowej Wsi Lęborskiej (ok. 5 km), 



     15.10 – 16.00  Przemarsz grupy pieszej do GOK w Nowej Wsi Lęborskiej (ok. 3 km) 

     16.00 – 16.30  Ciepły posiłek w GOK, 

     16.30 – 18.00  Czas wolny, 

     18.00 – 22.00  Biesiada turystyczna z gitarą na sali ogólnej, 

     22.00 – 01.00  Wieczór z gitarą w wydzielonym pomieszczeniu  

     6 kwietnia 2014 r. (niedziela)  

     10.00 – 16.00  Trasa rowerowa Nowa Wieś Lęborska - Kębłowo – Kisewo – Salino  

     (lub Świetlino) - Zamostne - Orle - Wejherowo (ok. 55 km) 

     10.00 – 14.00  Trasa  piesza Nowa Wieś Lęborska – Kębłowo - Lębork (ok. 12 km) 

6.  Dojazdy i powroty (informacja dla mieszkańców Trójmiasta): 

     Sobota rowerzyści: odjazd kolejki SKM z Gdańska Głównego o godz. 9.00,  

     Przyjazd kolejki SKM do Wejherowa o godz. 10.10. 

     Start uczestników trasy rowerowej sprzed dworca PKP w Wejherowie o godz. 10.20. 

     Sobota piechurzy: odjazd kolejki SKM z Gdańska Głównego o godz. 8.45. 

     Przesiadka w Gdyni Głównej 9.19/9.22 na kolejkę SKM do Słupska. 

     Przyjazd kolejki SKM do Lęborka o godz. 10.25.   

     Zbiórka uczestników trasy pieszej przed dworcem PKP w Lęborku o godz. 10.30. 

     Niedziela rowerzyści: odjazdy SKM z Wejherowa do Gdańska co ok. 30 minut. 

7.  Warunki uczestnictwa: 

     Pokrycie kosztów imprezy wynosi 10 zł za osobę. Kwatermistrz zbierze je w sobotę po 

     przybyciu grup do Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. 

     Zgłoszenia na trasę rowerową należy składać kol. Dorocie Betcher do 29 marca 2014 r.  

     pod nr tel. 512-038-680 lub e-mail; dorotabet@wp.pl 

     Mieszkańcy powiatu lęborskiego mogą zgłosić się (koniecznie z podaniem wyboru trasy 

     rowerowej lub pieszej oraz ewentualnego dnia uczestnictwa) do 29 marca 2014 r.  

     pod nr tel. 500-180-012 do kol. Tadeusza Krawczyka. 

     Młodzież do lat 18 może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką dorosłych. 

     Jeden opiekun plus maksymalnie 10 osób niepełnoletnich. 

8.  Organizatorzy zapewniają: 

      prowadzenie tras, ciepły poczęstunek bezpośrednio po sobotniej trasie w Nowej Wsi  

      Lęborskiej, potwierdzenie przebycia trasy do książeczki kolarskiej lub pieszej pieczęcią 

      przodownicką, nocleg na materacach dostarczonych przez organizatorów – uczestnik 

      powinien mieć ze sobą własny śpiwór. 

9.   Uczestnicy powinni posiadać:  

      apteczkę (jedną na grupę), dokumenty, zapasową dętkę, sprawny rower oraz ubiór stosowny 

      do zmiennych warunków pogodowych, śpiwór. 

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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