
Regulamin 

1. Wyprawa odbędzie się 17 września 2011 r. (sobota) bez względu na pogodę. 

2. W rajdzie mogą brać udział członkowie SKKT PTTK, PTSM, ZHP, uczniowie pod opieką 

instruktora lub nauczyciela oraz wszyscy miłośnicy turystyki. Grupy zorganizowane. 

3. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest stawienie się w wyznaczonym czasie na punkcie 

startowym i dotarcie na metę do godziny 1400. 

4. Celem wyprawy jest: 

 zwrócenie uwagi na walory krajoznawczo-przyrodnicze TPK; 

  utrwalenie wiedzy o lasach w Polsce w związku z Międzynarodowym Rokiem 

Lasów; 

 poznanie działań PTTK związanych z Rokiem Turystyki Rodzinnej; 

 zdobycie punktów na OTP i odznakę „Turysta Przyrodnik”. 

Organizatorzy zapewniają 

1. Fachowe oznaczenie lub prowadzenie wszystkich tras i organizację punktów kontrolnych 

podczas wędrówki. 

2. Ognisko turystyczne na polu biwakowym. 

3. Bigos, bułkę i herbatę na mecie. 

4. Indywidualne konkursy sprawnościowe z nagrodami za trzy pierwsze miejsca 

dla każdego chętnego uczestnika. 

5. Nagrody dla zwycięskich drużyn w turnieju obejmującym: 

 konkurs piosenki (jeden tekst dostarczony przez organizatora śpiewany na dowolną 

melodię - liczba uczestników oraz instrumentów dowolna), 

 zadanie przedrajdowe – projekt plakietki na XIX Rajd Ścieżkami TPK, 

 konkurs (test) wiedzy turystycznej obejmujący wiadomości o Trójmiejskim Parku 

Krajobrazowym, ogólną wiedzę o lasach w Polsce i działania PTTK związane 

z obchodami Roku Turystyki Rodzinnej. Test pisze jeden reprezentant na 10 osób 

w drużynie, 

 konkurs  ekologiczny – (dwóch przedstawicieli drużyny), 

 inne zadania przyrodniczo-ekologiczne wykonane na trasie rajdu. 

6. Dyplomy dla drużyn. 

7. Pamiątkowe plakietki. 

8. Słodki poczęstunek na trasie. 

Obowiązki uczestników 

Każdy uczestnik Rajdu Ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest 

zobowiązany zachowywać się według zasad przyjętych w kulturalnym społeczeństwie, 

a w szczególności: 

1. Przestrzegać punktów Karty Turysty, 

2. Chronić przyrodę i zapobiegać jej niszczenia przez innych, 

3. Przestrzegać zasad kultury szlaku, 

4. Dostosować się do poleceń Komendanta Rajdu, prowadzących trasy 

i opiekunów. 

Wyposażenie uczestnika i grupy 

Każdy uczestnik jest ubrany stosownie do pogody i koniecznie zakłada wygodne buty 

turystyczne. Powinno się wziąć mały plecak na wędrówkę, coś drobnego do 

przegryzienia w trasie, napój i okrycie przeciwdeszczowe. W zależności od wybranej 

trasy konieczny jest również bilet SKM w jedną stronę.  Obowiązkowo zapakować 

życzliwość i dobry humor. Grupa rajdowa zabiera: 

1. notes, długopis, kompas, 

2. podkładkę do realizowania zadań, 

3. kawałek sznurka (zawsze się może przydać), 

4. apteczkę. 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 13 września 2011 r. 

w sekretariacie Gimnazjum Nr 4 w Rumi ul. Batorego 29, tel. 58 671-01-40 

(należy podać numer wybranej trasy i liczbę uczestników). 

2. Grupa nie może liczyć więcej niż 25 osób. 

3. Wpisowe w wysokości 5 zł od zgłoszonej osoby należy wpłacić na mecie rajdu. 

4. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. 

5. W indywidualnych konkursach sprawnościowych mogą brać udział uczniowie    

szkół podstawowych i gimnazjów. 

6. Konkursy drużynowe zaplanowane są w godz. 1200 – 1400. 

7. Planowane zakończenie imprezy ok. godz. 1500 na parkingu leśnym w Starej 

Pile. 

8. Powrót uczestników we własnym zakresie. 



Trasy 
 

1. Przetoczyno – Rezerwat przyrody „Pełcznica”, (jez. Krypko i Pałsznik) – szlakiem 

czerwonym – Jez. Wygoda – PP 517 (klony pospolite) PP 817 (głaz narzutowy) –  

Bieszkowice – szlakiem czerwonym – Leśnictwo Piekiełko – czarnym szlakiem –  

pole biwakowe w Starej Pile – pętla autobusowa Rumia 

Zbiórka o godz.800 przy dworcu  PKP w Rumi (stacja benzynowa) 

Przewodnicy na trasie: Paulina Zych, Sławomir Ostrowski 

Długość trasy – 16 km 

2.Wejherowo Śmiechowo- (SKM) – Cmentarz Komunalny PP – czerwonym szlakiem – 

PP 439 (daglezja zielona i buk pospolity) – PP 533 (dąb szypułkowy) – PP 1075 

(kasztanowiec biały) – Wyspowo – Zbychowo – szlakiem rowerowym do Reszek – 

lasem – pole biwakowe w Starej Pile – pętla autobusowa Rumia 

       Start czynny w godzinach: od 800 do 900 przy przejściu przez tory od strony lasu 

w Wejherowie Śmiechowie 

       Długość trasy – 16 km 

     Kierownicy punktów na trasie: Paweł Bianga, Sławomir Wrosz, Anna Kantecka 

UWAGA: Grupy na trasie 2. idą bez przewodnika przy pomocy mapy 

z zaznaczonymi punktami kontrolnymi (NIESPODZIANKI!). Trasa jest 

oznakowana drogowskazami z logo rajdowym i nazwą trasy! Meta dla 

wszystkich tras znajduje się na polu biwakowym w Starej Pile 

3. Gdynia Cisowa (SKM) – Długa Góra – Pustki Cisowskie – rezerwat „Cisowa” – pomnik 

przyrody 935 (sosna zwyczajna) – szlakiem rowerowym – Łężyce (cmentarz) – PP 

1072 (sosna zwyczajna) – czarnym szlakiem – pole biwakowe w Starej Pile – pętla 

autobusowa Rumia 

     Start od 840 – przy podziemnym przejściu SKM w Gdyni Cisowej (od strony centrum) 

     Długość trasy – 14 km 

   Przewodnicy na trasie: Martyna Posiła, Adrian Pawlik 

 

 

Dyrektor Gimnazjum Nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi 

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne nr 25 „Włóczykij” 

zapraszają   17 września 2011 r. 

 
na 

 

XVIII Rajd Ścieżkami Trójmiejskiego 

Parku Krajobrazowego 
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