
TRASY RAJDU: 
 
Trasa nr 1  - piesza, 1-dniowa (13. 05),  kierownik Czesław Kozłowski 
Braniewo – Młoteczno –  trakt leśny  –  wiata myśliwska  – Braniewo…...10 km 
Start: 13.05.2018 r.  godz. 8 

00
 sprzed Bazyliki Mniejszej w Braniewie 

 
Trasa nr 2  - piesza Nordic Walking, 1-dniowa (13.05),  kier. Maria Polańska 
Braniewo – Zawierz  – Bemowizna –  Braniewo….................................…. 14 km 
Start: 13.05.2018 r.  godz. 8

30 
sprzed Bazyliki Mniejszej w Braniewie 

 
Trasa nr 3 - piesza, 1,5-dn (12-13.05), kierownik Arkadiusz Witkowski 
Braniewo (Bazylika) – Stępień – Garbina – Grodzisko Bogdany – Frombork  
(Baza Górników)................................................................................................14 km 
Frombork (Baza Górników) – Cielętnik – Braniewo .…................................10 km 
Start: 12.05.2018 r.  godz. 11 

00
 
 
 sprzed Bazyliki Mniejszej w Braniewie 

 
Trasa nr 4 - piesza, 1,5-dn (12-13. 05), kierownik Wojciech Krzyszczak 
Braniewo  (przejazd autobusem) Lipowina – Kiersy  –Strubiny – trakt leśny – 

Szyleny Osada –  Szyleny ……………………………………………...12 km 

Szyleny – Bemowizna – most na Pasłęce  –  Zawierz –   Braniewo ……......   9 km 
Start: 12.04.2018 r. godz. 10

00 
przed Bazyliką Mniejszą w Braniewie 

 
Trasa nr 5 - piesza, 2,5 -dniowa (11-13. 05.),  kierownik Andrzej Jakielski 
Braniewo –  szlak czerwony – Frombork…………………………….……..12 km 
Frombork – PKS Tolkmicka  – Święty Kamień – Frombork…...………...16 km 
Frombork –  Garbina – Braniewo .............................................………...... 14 km 
Start: 11.05.20178 r. godz. 16 

00
 Braniewo BCK  

 
Trasa nr 6 -motocyklowa, 1,5-dn (12-13.05), kierownik Władysław Szczepanowicz  
Braniewo  – Miłomłyn – Zalewo – Jerzwałd – Siemiany  – Iława  – Duba....150 km     
Duba –  Miłomłyn –  Elbląg – Braniewo………………… ………..…...........120 km 
Start: 12.05.2018 r. godz. 10

00 
sprzed Bazyliki Mniejszej w Braniewie  

 
Trasa nr 7  - rowerowa, 1,5-dn (12-13.05.), kierownik Sławomir Wądołowski 
Braniewo – Brzeszczyny  – Płoskinia – Pakosze  – Pieniężno……………….. 42 km 
Pieniężno   – Lipowina  –  Braniewo ...……………………………………..... 34 km 
Start: 12.05.2018 r.  godz. 12 

00
 sprzed Gimnazjum nr 1 w Braniewie 

 
 

 
ODDZIAŁ PTTK W ELBLĄGU,  82-300 ELBLĄG, ul. KRÓTKA 5  

tel. (0-55) 641-12-96; e-mail: pttk_elblag@wp.pl  
 
 

 

PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu 
Starostwo Powiatowe w Braniewie 

Klub Turystyczny PTTK „Figa” w Braniewie 

Klub Wojskowy 9BBKPanc 

Komenda Hufca ZHP w Braniewie 
 
 
                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

REGULAMIN 
 

48 Rajdu Turystycznego  
„Braniewska Wiosna” 

 
 

Braniewo, 11-13  maja 2018 r 

 

 

 

 

mailto:pttk_elblag@wp.pl


1.Cel rajdu 
• popularyzacja Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 
• popularyzacja czynnego wypoczynku, 
• poznanie walorów krajoznawczych województwa warmińsko - mazurskiego, 

 
2.Organizator: 

• Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu, 
• Starostwo Powiatowe w Braniewie,  
• Klub Turystyczny PTTK „Figa" w Braniewie, 
• Klub Wojskowy  9 BBKPanc w Braniewie. 
 

3.Współorganizatorzy: 
• Urząd Miasta w Braniewie, 
• Braniewskie Centrum Kultury, 
• Komenda Hufca ZHP w Braniewie. 

 
4.Komitet Organizacyjny: 

• Komendant rajdu          -   Katarzyna Jakielska 
• Z-ca ds. organizacyjnych  -    Arkadiusz Witkowski, 
• Z-ca ds. tras   -    Zbigniew Kędziora, 
• członkowie     -    Jolanta Mienicka, Aleksandra Balcerak, Helena Kozłowskia. 
 

5.Termin i miejsce rajdu: 
Rajd odbędzie się w dniach 11-13.05.2018 r. na trasach: pieszych, rowerowej  
i motocyklowej. Spotkanie końcowe uczestników (przed ceremonią zakończenia) 
nastąpi w niedzielę ok. godz. 12:00 w BCK, gdzie nastąpi zakończenie rajdu. 
 

6. Warunki uczestnictwa: 
W rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni, grupy rodzinne (min. 3 
osobowe) oraz drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje młodzieżowe i inne 
(młodzież pod opieką nauczycieli lub osób dorosłych odpowiedzialnych za 
powierzoną grupę). Kierownik drużyny liczącej 10 osób otrzymuje świadczenia 
nieodpłatnie. Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają wyżywienie. 

 
7. Zgłoszenia i wpisowe 
 Zgłoszenia w rajdzie należy dokonywać na kartach zgłoszeń do dnia 04.05.2018 r.  
(z jednoczesnym dokonaniem wpłaty) pod adres: Klub Wojskowy w Braniewie, ul. 

Sikorskiego 41, 14-500 Braniewo z dopiskiem RAJD,  tel. 607  451 571 
 
Wpisowe na rajd wynosi: 
 trasy piesze  nr 1-3         5 zł   
 trasa nr 4                7 zł  
 trasa motocyklowa  nr 5-7       5 zł 
 trasa rowerowa  nr 8              10 zł 

 
 

8. Świadczenia: 
w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: 
 obsługę Przodownika Turystyki Pieszej PTTK na trasach pieszych, 
 pamiątkowy znaczek rajdowy, 
 pamiątkowy dyplom dla drużyny, 
 posiłek na zakończenie rajdu, 
 nagrody w konkursach, 
 potwierdzenie punktów na OTP i KOT. 

 
9. Konkursy: 

W trakcie zakończenia rajdu odbędą się konkursy niespodzianki i konkurs piosenki 
turystycznej i biesiadnej. 
 

10.Uwagi końcowe: 
 rajd odbędzie się bez względu na pogodę, 
 uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 
 organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim, 
 opiekun drużyny winien w karcie zgłoszenia podać swój adres i numer telefonu, 
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia drużyny na trasę zastępczą, 
 po terminie zgłoszenia organizatorzy nie gwarantują przyjęcia grupy na rajd, 
 w przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie wpisowe nie ulega zwrotowi, 
 ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 
 

    
        
         

          Do zobaczenia na szlaku 

 
                      Komenda Rajdu  

 
 

      


