POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ REGIONALNY W GDAŃSKU

KLUB TURYSTYCZNY
PTTK „SZUWAREK”
w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
zaprasza
na

XV
RAJD FANATYKA

Nowy Dwór Gdański 2022

I CEL RAJDU:
- inauguracja sezonu turystyki rowerowej
- integracja turystów kolarzy
- poszerzenie wiedzy krajoznawczej
- propagowanie czynnych form wypoczynku
- propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Żuław Wiślanych

II ORGANIZATOR:
- Klub Turystyczny PTTK SZUWAREK w Nowym Dworze Gdańskim
III WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku
- Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański

IV KIEROWNICTWO RAJDU:
- Dariusz Okrój – komandor
- Roman Zdrojewski – wicekomandor

V TERMIN I TRASA RAJDU:
Rajd odbędzie się w dn. 02-03.04.2022 r. na trasie:
Nowy Dwór Gdański – Piotrowo – Gozdawa – Stobiec – Rybina – Świerznica – Broniewo
– Drewnica – Mikoszewo – Stegna – Sztutowo – Kobyla Kępa – Rybina – Nowy Dwór
Gdański (w czasie Rajdu ok. 80 km)

VI WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zgłoszeniu każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest podać:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania
- dokonać zgłoszenia do dn. 31.03.2022 r.
- dokonać wpłaty na działalność statutową organizatorów w wysokości:
członkowie PTTK 140 zł (w cenie nocleg w domkach, uroczysta obiadokolacja, grill,
darmowe korzystanie z sauny); osoby niezrzeszone w PTTK 150 zł
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 rozpoczęciem Rajdu
Informacje i zgłoszenia:
Tel.: Roman Zdrojewski 504 243 371
Tel.: Jacek Anusiak 502 157 269
Tel.: Dariusz Okrój 662 320 718
e-mail: pttk.szuwarek@gmail.com
Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń

VII ŚWIADCZENIA:
- pamiątkowy znaczek,
- uroczysta obiadokolacja w dn. 02.04.2022 r. (wliczona w cenę Rajdu; obecność
obowiązkowa 
- opieka przewodnicka
- nocleg domki 2-pokojowe 4-osobowe w Gospodarstwie Agroturystycznym „Stanica
Przygody” Kobyla Kępa

- potwierdzenie punktów na KOT
- materiały turystyczne o regionie
Uwaga: darmowa sauna dla uczestników 
Uwaga: w cenę wliczony jest również grill dla uczestników 
Uwaga: istnieje możliwość wykupienia śniadania w cenie 25 złotych 
Uwaga: istnieje możliwość spania na materacach (cena niższa o 30 złotych, która zostanie
odliczona)

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
- wszelkie koszty ubezpieczenia, dojazdów i wyżywienia uczestnicy pokrywają w zakresie
własnym
- uczestnicy zobowiązani są do posiadania miękkiego obuwia na zmianę (na terenie obiektu
będzie można skorzystać z sauny)
- 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
UWAGA!
W przypadku wyczerpania miejsc noclegowych w domkach istnieje możliwość noclegu
na materacach w sali bankietowej (30 złotych taniej). Decyduje kolejność zgłoszeń osób
zainteresowanych ( w takim przypadku poinformujemy o konieczności zabrania ze sobą
śpiwora).

PROGRAM RAJDU:
Sobota 2 kwietnia 2022 r.:
- godz. 9.30 zbiórka uczestników na placu przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury w Nowym
Dworze Gdańskim
- godz. 10.00 start na trasę I etapu:
Nowy Dwór Gdański – Piotrowo – Gozdawa – Stobiec – Rybina – Świerznica
– Broniewo – Drewnica – Mikoszewo – Stegna – Sztutowo – Kobyla Kępa
- ok. godz. 16.00 uroczysta obiadokolacja, czas wolny
Niedziela 3 kwietnia 2022 r.:
- godz. 10.00 start na trasę II etapu:
Kobyla Kępa – Rybina – Tujsk – Nowy Dwór Gdański
- godz. 14.00 przyjazd do Nowego Dworu, zakończenie Rajdu przy Żuławskim Ośrodku
Kultury w Nowym Dworze Gdańskim
Trasy inne, opracowane i odbyte indywidualnie przez uczestników są mile widziane przez
organizatorów

DO ZOBACZENIA NA SZLAKU!
Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM!
ORGANIZATORZY

