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I CEL RAJDU: 
- integracja turystów kolarzy i kajakarzy 

- poszerzanie wiedzy krajoznawczej 

- propagowanie czynnych form wypoczynku 

- propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych 

II ORGANIZATOR: 

- Klub Turystyczny PTTK „Szuwarek” w Nowym Dworze Gdańskim 

III WSPÓŁORGANIZATORZY: 

- Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku 

IV KIEROWNICTWO RAJDU: 
- Piotr Siwa – komandor 

- Roman Zdrojewski – wicekomandor 

V TERMIN I TRASA RAJDU: 
Impreza odbędzie się w dniach 12-13.10.2019 r. 

Trasa rowerowa – sobota 12.10.2019 r. 

Szlak o zasięgu regionalnym prowadzący z Zalewa przez Rąbity, Międzychód, Śliwę, 

Boreczno, Dubę, Mozgowo, Karnity, Dębinkę, Miłomłyn, Lubień, Liwę, Zalewo, Gil Mały, 

Gil Wielki, Wiewiórkę, Frednowy, Tynwałd, Jezierzyce, Jażdżówki, Kwiry, Szałkowo do 

Iławy. Długość szlaku na terenie gminy Miłomłyn wynosi 29,1 km. Projekt szlaku 

przygotowany został w 2007 r. na zlecenie Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna 

Grupa Działania w Elblągu. Łączy się z trzema szlakami lokalnymi: czarnym, czerwonym i 

zielonym, oznakowanym przez gminę Ostróda. Na znacznej swej długości szlak prowadzi 

drogami o niewielkim natężeniu ruchu samochodowego. Jedynie na drodze powiatowej nr 

1219N (odcinek Liwa – Zalewo) występuje średnie natężenie ruchu zmuszające turystę do 

zachowania szczególnej ostrożności. Szlak łatwy, dostępny dla każdego turysty. 

Niedziela 13.10.2019 r. 

Szlak jest pętlą o długości 18,1 km. Prowadzi z Miłomłyna przez Winiec i Tardę do 

Miłomłyna. Łączy się z trzema szlakami: regionalnym niebieskim, lokalnymi żółtym i 

niebieskim oznakowanym przez gminę Morąg. 

VI WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W zgłoszeniu każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest podać imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, dokonać zgłoszenia do dn. 16.10.2019 r., dokonać wpłaty na działalność 

statutową organizatorów w wysokości 20,00 zł od osoby niezrzeszonej w PTTK, 15,00 zł od 

członków PTTK plus koszt pobytu 35 zł za dobę („Jasiowy Zakątek”, Ilińsk). 

Wpłaty należy dokonać na rachunek: ŻBS 21 8306 0003 0009 5136 3000 0020 (konto 

Żuławski Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Gdański Katarzyna Podsiadła) lub 

bezpośrednio przed wyjazdem. 
Informacje i zgłoszenia: Piotr Siwa tel. 501815446, Roman Zdrojewski 504243371, e-mail: 

pttk.szuwarek@gmail.com. 

VII ŚWIADCZENIA: 
- opieka przewodnicka 

- nocleg w pokojach 
- potwierdzenie punktów na KOT 

- materiały turystyczne o regionie 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

- wszelkie koszty ubezpieczenia, dojazdów i wyżywienia uczestnicy pokrywają w zakresie 

własnym 

mailto:pttk.szuwarek@gmail.com


- uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania karty turysty oraz przepisów o ruchu 

drogowym 

- organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie trwania 

rajdu 

- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów 

IX PROGRAM RAJDU: 
sobota 12.10.2019 r.: 

- godz. 8.00 - zbiórka uczestników na placu przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury w Nowym 

Dworze Gdańskim 

- godz. 10.00 - start na trasy I etapu: Buczyniec – Małdyty, kanał Elbląski (14 km) 

- godz. 15.30 - przyjazd do Ilińska, zakwaterowanie w Agroturystyce „Jasiowy Zakątek”, 

ognisko-pieczenie kiełbasek, posiłek turystyczny 

- godz. 19.00 - biesiada turystyczna 

niedziela 13.10.2019 r.: 

- godz. 9.30 - start na trasę II etapu: Miłomłyn śluza – kanał Iławski, powrót do Miłomłyna 

- godz. 15.00 - przyjazd do Nowego Dworu Gdańskiego, zakończenie imprezy 

Trasy inne, opracowane i odbyte indywidualnie przez uczestników są mile widziane przez 

organizatorów. 

Do zobaczenia na szlaku! 

Organizatorzy 


