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I. Organizator 
PTTK Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku 
80-827 Gdańsk, ul. Długa 45 
58 301 60 96  
e-mail: biuro@pttk-gdansk.pl  
 www.pttk-gdansk.pl  
 
oraz 
 
Klub Turystów Pieszych ,,Bąbelki“ Gdańsk  
www.babelki.pl 
 
II. Termin, miejsce, informacje ogólne 
„Topienie Marzanny” odbędzie się w dniu 18 marca 2023 r. (sobota).  
Przewidziana jest jedna trasa piesza.  
 
 - Rozpoczęcie wycieczki w ramach Topienia Marzanny  o godzinie 10:00 przy Urzędzie 
Marszałkowski w Gdańsku ul. Okopowa.  
 
 - Zakończenie: ZTM ul. Gościnna  
 
III. Cele „Topienie Marzanny” :   
- popularyzacja turystyki pieszej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
- propagowanie form czynnego wypoczynku,  
- rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych, 
- edukacja poprzez turystykę i krajoznawstwo w obszarze działalności programowej PTTK 
Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku, 
- spotkanie turystów i kadry programowej PTTK Oddziału w Gdańsku oraz przedstawicieli z 
innych środowisk. 
 
IV. Trasa 
Urząd Marszałkowski w Gdańsku ul. Okopowa - szlak czerwony - rzeka Motława - ul. 
Wschodnia - ul. Gościnna ZTM  - 5,5 km 
  
W czasie wędrówki z okolicznych traw, będziemy budować Marzannę i ozdabiać  
ją ekologicznymi tasiemkami. 
Odbędzie się również konkurs z nagrodami. 
 
Prowadząca:  Izabela Sobieraj  - PTP II st. 10891 
 
V. Warunki uczestnictwa 
- „Topienie Marzanny”  jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od uczestników 
odpowiedniego ubioru, 
- osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób 
dorosłych (1 opiekun na maksymalnie 15-osobową grupę niepełnoletnich), 
- warunkiem przyjęcia na „Topienie Marzanny”  jest nadesłanie karty zgłoszeń oraz 
wpłacenie wpisowego do 15.03.2023 r., 



- zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz  
  bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń, 
- z uwagi na budowanie Marzann(y) po drodze z okolicznych traw,  proponujemy 
zabrać ze sobą nożyczki, 
- członkowie PTTK z aktualną legitymacją posiadają ubezpieczenie, pozostali uczestnicy  
  zostaną ubezpieczeni w ramach wpisowego. 
  
VI. Zgłoszenia     
Wypełnioną kartę zgłoszeń należy przesłać na adres mailowy biuro@pttk-gdansk.pl 
W karcie zgłoszeń należy wypełnić wszystkie pola.  
Niepełne zgłoszenie może zostać uznane jako nieważne. Zgłoszenia przyjmowane będą  
do 15 marca 2023 roku.  
W przypadku rezygnacji z udziału wpisowe nie będzie zwracane. 
 
VII. Pokrycie kosztów uczestnictwa wynosi 5 złotych, członkowie PTTK z ważną 
legitymacją PTTK 4 złote. 
Nr konta: BNP Paribas 37 1600 1462 0006 1011 8729 2041 
PTTK Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku 
80-827 Gdańsk, ul. Długa 45 
 
Koszt uczestnictwa jest stały bez względu na to jaki czas uczestnik spędzi na imprezie  
w związku ze stałymi kosztami organizacji imprezy. 
Opiekun grupy  6-osobowej (6 +1) płaci 50%,  10-os. płaci 25%, a  przy 14 osobach jego 
udział jest nieodpłatny. Wpisowe należy uiścić na podane konto bankowe lub w biurze PTTK 
Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego, ul. Długa 45, Gdańsk. 
Osoby będące członkami PTTK powinny posiadać przy sobie ważną legitymację 
członkowską w celu honorowania zniżki. Członkowie PTTK Oddziału im. dr. J. 
Szukalskiego z ważną legitymacją nie ponoszą kosztów wpisowego. OBOWIĄZUJE 
NADESŁANIE WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZEŃ. 
 
VIII. Świadczenia 
- opieka doświadczonej kadry programowej PTTK, 
- odznaka rajdowa,  
- potwierdzenie punktów do OTP, T. Przyrodnik oraz odznak krajoznawczych,  
- ubezpieczenie NNW. 
 
IX. Obowiązki uczestników 
- przestrzeganie regulaminu  i postanowień Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, 
ruchu drogowego i innych przepisów porządkowych,  
- stosowanie się do poleceń prowadzących rajd oraz obsługi imprezy,  
- każda grupa powinna posiadać własną apteczkę,  
- posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, ważnej legitymacji PTTK uprawniającej do 
zniżki we wpisowym oraz dowodu wpłaty wpisowego,  
- posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia do wędrówki w różnych warunkach  
  atmosferycznych, 
- zabranie ze sobą dużo uśmiechu oraz tworzenie sympatycznej atmosfery na rajdzie. 
 
X. Postanowienia końcowe 
- uczestnicy „Topienia Marzanny”   odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec 
innych uczestników i osób trzecich. W razie drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu  
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Ryc.1. Planowana trasa „Topienia Marzanny”, miejsce na Topienie Marzanny . 


