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Nowy Dwór Gdański 2018 



I CEL RAJDU: 

-integracja turystów kolarzy 

-poszerzenie wiedzy krajoznawczej regionu 

-propagowanie czynnych form wypoczynku 

-poznanie zabytków architektury 

II ORGANIZATOR: 

-Klub Turystyczny PTTK „SZUWAREK” w Nowym Dworze Gdańskim 

III WSPÓŁORGANIZATORZY: 

-Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku 

IV KIEROWNICTWO RAJDU: 

-Krystyna Strzałkowska - komandor 

V TERMIN I TRASA RAJDU: 

-Rajd odbędzie się w dniach 8-10.06.2018 r. na trasach: 

 Nowy Dwór Gdański – Elbląg (25 km) 

 Elbląg – Milejewo – Zastawno – Aniołowo – Pasłęk (55 km) 

 Pasłęk – Krasin – Jelonki – Jezioro – Raczki Elbląskie – Elbląg (50 km) 

VI WARUNKI UCZESTNICTWA: 

-w zgłoszeniu każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, klub lub 

miejsce zamieszkania 

-dokonanie zgłoszenia do dnia 31.05.2018 roku 

-dokonanie wpłaty w wysokości 40 zł na rachunek: ŻBS 21 8306 0003 0009 5136 3000 0020 

-informacje i zgłoszenia: tel. Krystyna Strzałkowska  607-313-292 lub e-mail: 

pttk.szuwarek@gmail.com; zgłoszenia po  terminie przyjmowane będą bez gwarancji 

zabezpieczenia pełnych świadczeń 

ŚWIADCZENIA: 

-pamiątkowy znaczek 

-„ruchańce”, kawa, herbata i kiełbaski w Aniołowie 

-zwiedzanie fermy ślimaków, degustacja, wyścig ślimaków w Krasinie 

-przewodnik w Pasłęku i Elblągu 

-nocleg w Elblągu i Pasłęku (warunki turystyczne – proszę zabrać materac i śpiwór) 
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-dyplom zaliczenia najniższego punktu w Polsce 

-potwierdzenie punktów na KOT 

-materiały turystyczne o regionie 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

-rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

-wszelkie koszty ubezpieczenia, dojazdów i wyżywienia (poza wskazanymi w świadczeniach) 

uczestnicy pokrywają we własnym zakresie 

-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 

PROGRAM RAJDU: 

Piątek, 8 czerwca 2018: 

17.00 - zbiórka uczestników na placu przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury w Nowym 

Dworze Gdańskim, przejazd do Elbląga ok. 25 km, nocleg na Przystani Kajakowej w Elblągu, 

ul. Radomska 5 

Sobota 9 czerwca 2018: 

9.00 - zwiedzanie Elbląga z przewodnikiem 

10.00 - start na trasę: Elbląg – Jagodnik – Milejewo – Nowe Monasterzysko – Sokolnik – 

Zastawno – Pomorska Wieś – Rogowo – Aniołowo – Marianka – Pasłęk ok. 55 km, w 

Aniołowie „ruchańce”, ognisko z kiełbaskami, kawa, herbata 

ok. 17.00 - przyjazd na nocleg: sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku, 

ul. Sprzymierzonych 9 

Niedziela 10 czerwca 2018: 

9.00 - zwiedzanie Pasłęka z przewodnikiem 

10.00 - start na trasę: Pasłęk – Krasin – Jelonki – Nowe Dolno – Jezioro – Żółwiniec – 

Węgle-Żukowo – Raczki Elbląskie – Elbląg ok. 50 km, w Krasinie zwiedzanie fermy 

ślimaków, degustacja, wyścigi ślimaków; Raczki Elbląskie – najniżej położony punkt w 

Polsce 1,8 m p.p.m. 

ok. 16.00 - zakończenie Rajdu 

DO ZOBACZENIA NA SZLAKU! 

Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM! 

ORGANIZATORZY 


