
REGULAMIN 
XXXIX RAJDU PIESZEGO  

„BRANIEWSKA WIOSNA” 
 
 

Drodzy Turyści! 
Będzie nam bardzo miło spotkać się ponownie z Wami na gościnnej Ziemi Braniewskiej. Będzie to już 39  spotka-

nie z Braniewską Wiosną. Bardzo liczymy na Wasz zapał do marszu i wspólnej zabawy na szlakach Rajdu. Chcemy ra-
zem z Wami podziwiać uroki Warmii, poznawać jej przyrodę, historię i dzień dzisiejszy. A przede wszystkim spotkać się z 
Wami, a z tego co wiemy, to z niektórymi po bardzo długiej przerwie.  

 Zapewniamy, iż dostarczymy wszystkim uczestnikom ciekawe trasy turystyczne, dużo wrażeń, niezapomnianych 
chwil i całe mnóstwo różnych niespodzianek. A do Waszej dyspozycji delegujemy doświadczonych Organizatorów Tury-
styki i najlepszych Przodowników Turystyki Pieszej z naszego regionu. 

Z turystycznym pozdrowieniem 
KOMENDA RAJDU 

XXXIX Braniewsk iej Wiosny 
 

KOMENDA RAJDU 
 Komendant: Monika TRZCIŃSKA 
 Zastępca komendanta ds. spraw organizacyjnych: Anna KROCZYK 
 Zastępca komendanta ds. tras: Zbigniew KĘDZIORA 
 Sekretarz: Jolanta MIENICKA 

CELE RAJDU 
 propagowanie wiosennych uroków i walorów turystycznych Warmii 
 integracja środowisk turystycznych 
 miłe, tanie i aktywne spędzenie czasu wolnego  

ORGANIZATORZY 
 Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu 
 Klub Turystyczny PTTK „Figa” w Braniewie 
 Klub Garnizonowy w Braniewie 
 Braniewskie Centrum Kultury w Braniewie 

WSPÓŁORGANIZATORZY 
 Starostwo Powiatowe w Braniewie 
 Urząd Marszałkowski w Olsztynie 
 Urząd Miasta w Braniewie 
 Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 
 16 Pułk Artylerii w Braniewie 
 Urząd Gminy Braniewo 
 Ośrodek Szkolenia Kierowców Henryk Filipek w Braniewie 
 Stowarzyszenie na rzecz młodzieży w Braniewie 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie 

ŚWIADCZENIA 
W ramach wpisowego otrzymujecie: 
 pamiątkowy znaczek rajdowy 
 nocleg w warunkach turystycznych 
 opiekę przodownicką 
 posiłek w dniu zakończenia rajdu 
 dyplom uczestnictwa (drużyna) 



 proporczyk dla drużyny 
 nagrody w konkursach 
 niezapomniane wrażenia 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 W rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni i drużyny zgłoszone przez instytucje i organizacje. 
 Młodzież szkolna bierze udział w rajdzie tylko pod opieką pełnoletniego, upoważnionego opiekuna. 
 Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. 
 Koszty związane z przejazdami i biletami wstępu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
 Należy posiadać własny sprzęt turystyczny. 
 W miejscach noclegowych obowiązuje dyscyplina i zmiana obuwia. 

ZGŁOSZENIA  
Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszenia (wg załączonego wzoru) do dnia 20.04.2009 r. na adres: 

Klub Garnizonowy 
ul. Sikorskiego 
14-500 Braniewo 
tel. 055-241-55-65 / 055-241-55-67 
z dopiskiem „RAJD” 

Wpisowe należy wpłacić przekazem pocztowym na adres Klubu Garnizonowego w Braniewie.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rajdu osobom trzecim. 
 Oficjalne zakończenie rajdu nastąpi 6.04. 2008 r. (niedziela) o godz. 12.00 w Klubie Garnizonowym w Braniewie. 

TRASY RAJDU 
TRASA NR 1 (INTEGRACYJNA)  

1-dniowa, wpisowe – 4 zł 
Braniewo (BCK) – przejazd autobusem – parking nad rz. Baudą – szlak czerwony – Cielętnik – Podgórz – 
Braniewo (9 km) 
KIEROWNIK: Czesław Kozłowsk i,  PTP 10517 (tel. kom. 695 399 238) 
Start 26.04.2009 r. o godz. 8.00 z placu przed Braniewskim Centrum Kultury w Braniewie 

TRASA NR 2 (NADZALEWOWA) 
2-dniowa, wpisowe – 6 zł  
Braniewo (BCK) – Rusy – Nowa Pasłęka – Różaniec – Frombork – szlak czerwony – Braniewo (24+12=36 km) 
KIEROWNIK: Jarosław Bołba,  PTP 9471 (tel. kom. 604 462 807) 
Start 25.04.2009 r. o godz. 10.00 z placu przed Braniewskim Centrum Kultury w Braniewie 

TRASA NR 3 (STARE BUTY) 
3-dniowa, wpisowe – 10 zł  
Braniewo (BCK) – Stępień – Garbina – Frombork – (przejazd autobusem) – Suchacz – Kadyny – Tolkmicko 
(przejazd PKS) – Frombork – szlak czerwony – Braniewo (15+11+12=38 km) 
KIEROWNIK: Zbigniew Kędziora, PTP 6317 (tel. 504 371 455) 
Start 24.04.2009 r. o godz. 16.00 z placu przed Braniewskim Centrum Kultury w Braniewie 

TRASA NR 4 (PO WYSOCZYŹNIE) 
3-dniowa, wpisowe – 10 zł  
Elbląg Bażantarnia – szlak czerwony – Łęcze – szlak czerwony – Tolkmicko – Frombork – szlak czerwony – 
Braniewo (17+27+12=56 km) 
KIEROWNIK: Wojciech Krzyszczak , PTP 7101 (tel. kom.  500 490 898) 
Start 24.04.2009 r. o godz. 10.00 z Bażantarni w Elblągu 

TRASA NR 5 (ROWEROWA) 
2-dniowa, wpisowe – 5 zł  
Trasa została odwołana. Chętni cykliści mogą wziąć udział w rajdzie na trasie indywidualnej. Organizatorzy 
zapewnią uczestnikom bazę noclegową oraz prawo do świadczeń. 
KIEROWNIK: Krzysztof Mieczkowsk i, PTKol.  6854 (tel. kom. 603 631 416) 



TRASA NR 6 (MOTOCYKLOWA) 
2-dniowa, wpisowe – 5 zł 
Braniewo – Frombork – Tolkmicko – Nowakowo – Sztutowo – Piaski – Krynia Morska – Mikoszewo – Nowy 
Dwór Gdański – Elbląg – Braniewo (162+86=248 km) 
KIEROWNIK: Małgorzata Dębicka (tel. kom. 509 037 664) 
Start 25.04.2009 r. o godz. ……. z placu przed Braniewskim Centrum Kultury w Braniewie 

 

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA 

Lp. Imię i nazwisko Adres PESEL 

1.    

2.    

3.    
 

Nazwa drużyny ................................................................................................................................................ 
Instytucja zgłaszająca ..................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko opiekuna ................................................................................................................................ 
Adres i telefon ................................................................................................................................................. 
Zgłaszam udział w rajdzie „Braniewska Wiosna 2009” na trasie nr .......... start w dniu ............................... 
Wpisowe w wysokości ....................... wpłacono przekazem pocztowym w dniu ......................................... 

Oświadczam, że regulamin rajdu jest mi znany i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

............................................................  ............................................................. 
 pieczątka instytucji zgłaszającej podpis opiekuna 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 


