
 
Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze 

Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego 

Klub Turystów Pieszych „Bąbelki”  

mini – Klub Rodzinny Turystyki Wszelkiej „ Rzułf” 

 

 

REGULAMIN 
XX RAJDU POMORSKIEGO „KLUKA” 

24-26 maja 2019 roku 

Kartuzy i  okolice 

   

         I.      Patronat Honorowy 

                     Burmistrz Miasta Kartuzy  Mieczysław Grzegorz Gołuński 

 



II. Organizator 

PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego  
ul. Długa 45  
80-827 Gdańsk  
58 301 60 96 
e-mail: biuro@pttk-gdansk.pl  
www.pttk-gdansk.pl 
Klub Turystów Pieszych ,,Bąbelki“ Gdańsk  
www.babelki.pl.  
mini – Klub Rodzinny Turystyki Wszelkiej „Rzułf” 
 
III. Współorganizatorzy imprezy 

Urząd Miasta Kartuzy 
Szkoła Podstawowa Nr. 2 im. Mikołaja Kopernika W Kartuzach 
Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach 
Nadleśnictwo Kartuzy 
Kaszubski Park Krajobrazowy 
Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej PTTK O/Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego 
Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK O/ Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego 
Komisja Młodzieżowa O/ Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego 
 
IV. Termin i miejsce Rajdu , informacje ogólne 

Rajd odbędzie się w dniach 24-26 maja 2019 roku. ( 3 dni piątek – niedziela) bez względu na pogodę. 
Trasy piesze przebiegać będą przez tereny Gminy Kartuzy. Trasa kajakowa przebiegać będzie  przez tereny Gminy Stężyca i  
Gminy Kartuzy. 
Trasy rowerowe( dojazdowa i powrotna) przebiegać będą przez tereny woj. Pomorskiego. Trasa rowerowa sobotnia przebiegać 
będzie przez tereny Gminy Kartuzy i okolice.  Organizatorzy zastrzegają sobie korekty w przebiegu tras ze względów 
organizacyjnych. W przypadku niedostatecznej frekwencji, poszczególna trasa może zostać odwołana. 
Dodatkowe komunikaty mogą ukazywać się na stronie internetowej PTTK Oddziału Gdańskiego www.pttk-gdansk.pl. oraz stronie 
internetowej KTP „Bąbelki” www.babelki.pl  (organizatorzy proszą o  śledzenie tych stron www). Zbiórka i rozpoczęcie rajdu 
24.05.2019 o godz. 10.00 przed wejściem do Centrum Informacji Turystycznej ul. Klasztorna 1, gdzie uczestnicy pozostawią 
plecaki i udadzą się na trasy. Oficjalne podsumowanie Rajdu odbędzie się 26 maja 2019 r. (niedziela) w Kartuzach ok. 
godz.09.00 przy arenie Centrum Informacji Turystycznej ul. Klasztorna 1 bądź w bazie rajdu. Odpowiedni komunikat ukaże się w 
trakcie rajdu. Po podsumowaniu tras odbędzie się zwiedzanie miasta Kartuzy z przewodnikiem a następnie start tras 
niedzielnych, bagaże będzie można pozostawić w bazie rajdu w wyznaczonym miejscu. 
 
V. Cele Rajdu 
 
 - promocja turystyczna powiatów, miast i gmin województwa pomorskiego 
 - ukazanie uczestnikom piękna kaszub środkowych, a w szczególności Gminy Kartuzy,  
- propagowanie form czynnego wypoczynku, 
 - rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych, 
 - spotkanie miłośników wielu różnych dyscyplin turystyki i wymiana doświadczeń,  
- edukacja poprzez turystykę i krajoznawstwo w obszarze działalności programowej PTTK Oddziału Gdańskiego im. dr. Jerzego 
Szukalskiego,  
- spotkanie turystów i kadry programowej PTTK Oddziału Gdańskiego oraz przedstawicieli z Całej Polski. 

 VI. Sponsorzy  

Sklep Turystyczny - www.tuttu.pl.  
Decathlon Gdańsk Kartuska ul. Szczęśliwa 1 
 
VII. Kadra rajdu 
 
 Komendant Rajdu:                        PTP II st. 10995       Jarosław Kowalczuk  
 Z-ca Komendanta:                         PTP III st. 10980     Tomasz Dębski 
Prowadzący trasy:  



Trasa młodzieżowa :                      PTP II st. 10673       Waldemar Jankowski 
Trasa piesza rekreacyjna:              PTP III st. 10164     Marcin Strusiński 
Trasa piesza długodystansowa:   PTP III st. 10980      Tomasz Dębski  
Trasa rowerowa:                            PTKol. 7121              Daniel Nazaruk 
Trasa kajakowa:                                                               Remigiusz Wróblewski 
Obsługa imprezy:                                                             Ilona Kowalczuk 
 
VIII. Trasy rajdu  
 
1) Trasa Piesza Młodzieżowa (Waldemar Jankowski) 
Dzień I 24.05.2019r. (piątek) 
Borkowo – Rutki – rezerwat Jar Raduni(OKP) – PKP Babi Dół – Mezowo – Burchardztwo – Kartuzy; 17 km 
Dzień II 25.05.2019r. (sobota) 
Bącz – Kurze Grzędy, rezerwat przyrody – Lubygość ,rezerwat przyrody – Szczelina Lechicka – Ptasia Wola, bunkier – Groty 
Mirachowskie – Mirachowo; 18 km 
Dzień III 26.05.2019r. (niedziela) 
Kartuzy – Łapalice – Rekowo – Biskupia Góra – Zamkowa Góra, rezerwat przyrody – Ławka Asesora – Kartuzy; 17 km 
2) Trasa Piesza Rekreacyjna ( Marcin Strusiński) 
Dzień I 24.05.2019r. (piątek) 
Kartuzy - Pomorska Droga Świętego Jakuba - Burchardztwo - Mezowo, jez. Mezowskie - Babi Dół ,stacja PKM - Jar Raduni( OKP), 
most – Babi Dół – Kamienne Wesele, kręgi kamienne i kurhany - Trątkownica - Kiełpino - jez. Szczyczno - Stare Modrzewie, rez. 
przyrody – Kartuzy; 19 km 
Dzień II 25.05.2019r. (sobota) 
Sianowo, Sanktuarium M.B. Sianowskiej - Łysa Góra – Dolny Młyn - Rzym - Garcz - Chmielno- zamek w Łapalicach – Kartuzy; 16 
km 
Dzień III 26.05.2019r. (niedziela) 
Kartuzy - Dębowe Błota, ścieżka dydaktyczna - jez. Ciche – Zamkowa Góra, rezerwat przyrody, ścieżka dydaktyczna - Ławka 
Asesora – Kartuzy; 12 km 
3) Trasa Piesza Długodystansowa (Tomasz Dębski)  
Dzień I 24.05.2019r. (piątek) 
Kartuzy- Kaliska -Jez. Głębokie –Borkowo -Jar Raduni (OKP) – Mezowo- Kartuzy; 30 km 
Dzień II 25.05.2019r. (sobota) 
Kartuzy – Chmielno – Kożyczkowo – Rzym – Sianowo – Łapalice – Kartuzy; 30 km 
Dzień III 26.05.2019r. (niedziela) 
Zwiedzanie Kartuz. Wspólna trasa z uczestnikami trasy rekreacyjnej. 
 

4) Trasa Rowerowa ( Daniel Nazaruk) 
Dzień I 24.05.2019r. (piątek) 
ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW PRZED BUDYNKIEM DWORCA GŁÓWNEGO GDAŃSK PKP O GODZ.09.30 ( PRZY POMNIKU 
KINDERTRANSPORTÓW) 
Gdańsk Główny PKP – Otomin – Sulmin – Niestępowo – Przyjaźń – Żukowo ( zespół klasztorny Norbertanek OKP ) – Dzierżążno – 
Kartuzy;60 km 
Dzień II 25.05.2019r. (sobota) 
Kartuzy – Łapalice – Chmielno – Ręboszewo – Brodnica Dolna – Ostrzyce – Somonino – Kartuzy; 55 km 
Dzień III 26.05.2019r. (niedziela) 
Kartuzy – Grzybno – Kobyszewo – Przodkowo – Pępowo – Rębiechowo – Gdańsk Główny PKP; 50 km 
 
5) Trasa Kajakowa (Remigiusz Wróblewski)  
Dzień I 24.05.2019r. (piątek)  
Stężyca- Jez. Raduńskie Górne – Jez. Raduńskie Dolne - Jez.Kłodno – Chmielno; 15 km 
Dzień II 25.05.2019r. (sobota)  
Chmielno - Jez. Kłodno – Jez. Małe Brodno – Jez.Brodno Wielkie - Jez. Ostrzyckie – Jez. Potulskie  – Gołubie Kaszubskie;15 km 
Dzień III 26.05.019 (niedziela) 
Ostrzyce –Jez. Trzebno - rz.Radunia – Somonino – Kiełpino Kartuskie -  Trątkownica; 14 km 
 
6) Imprezy na Orientację  
Ponadto podczas trwania imprezy wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w imprezie krajoznawczej- grze miejskiej po 
Kartuzach opartej na obiektach trwale wbudowanych w strukturę miejską. Odnośnie Imprez na Orientację należy śledzić 
komunikaty pojawiające się w sekretariacie na bazie rajdu oraz uzyskiwać informację od kadry rajdu. 
 



IX. Warunki uczestnictwa 

 - rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od uczestników odpowiedniego sprzętu i wyposażenia, 
 - osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych (1 opiekun na maksymalnie 15-
osobową grupę niepełnoletnich), 
- ZGŁOSZENIA NA TRASĘ KAJAKOWĄ PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 21.04.2019 r. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW TRASY KAJAKOWEJ JEST 
OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 
 - warunkiem przyjęcia na rajd jest nadesłanie karty zgłoszeń oraz wpłacenie wpisowego do 22.05.2019 r. 
- zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz bez gwarancji zabezpieczenia pełnych 
świadczeń, 
 - członkowie PTTK z aktualną legitymacją posiadają ubezpieczenie, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym 
zakresie. 
 
 X. Zgłoszenia  

 Wypełnioną kartę zgłoszeń (pobraną z www.pttk-gdansk.pl  lub www.babelki.pl  ) należy przesłać na adres mailowy : 
klukazgloszenia@wp.pl  
W karcie zgłoszeń należy wypełnić wszystkie pola. Niepełne zgłoszenie może zostać uznane jako nieważne. Zgłoszenia 
przyjmowane będą do 20 maja 2019 roku.  
Rezygnacji z uczestnictwa można dokonać do dnia 15 maja 2019 roku, po tym terminie nie będzie zwracane wpisowe na rajd. 
Wyjątek stanowi różnica kosztów trasy kajakowej w przypadku odwołania spływu lub przeniesienia uczestnika na inną trasę w 
przypadku braku miejsc na danej trasie.  
 

 Członkowie PTTK z aktualną legitymacją Pozostali uczestnicy 
Trasa piesza 
młodzieżowa 

55 60 

Trasa piesza 
długodystansowa 

55 60 

Trasa piesza 
rekreacyjna 

55 60 

Trasa rowerowa 45 50 
Trasa kajakowa 155 160 

 
Nr konta: PKO 70 1240 5400 1111 0010 3785 1629  
PTTK Oddział Gdański  
ul. Długa 45  
80-827 Gdańsk  
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 Gdańskiego PTTK im. dr. Jerzego Szukalskiego, ul. Długa 45, Gdańsk.  
Osoby będące członkami PTTK powinny posiadać przy sobie ważną legitymację członkowską w celu honorowania zniżki.  
W kosztach uczestnictwa zawarto: 
1) Na trasie kajakowej koszt wynajmu kajaków, aluminiowych wioseł wraz z transportem oraz przewozem uczestników z bazy 
rajdu w miejsce spływu i powrót do bazy.  
2) Zwiedzanie miasta Kartuzy z przewodnikiem 
3) Dojazdy z bazy  i powrót do  miejsca rozpoczęcia   tras młodzieżowych. Dojazd do miejsca rozpoczęcia trasy rekreacyjnej. 
 
XI. Świadczenia  
 -koszulka rajdowa dla pierwszych 40 opłaconych zgłoszeń.  
 - opieka kadry programowej PTTK, 
 - metalowa odznaka rajdowa, 
 - noclegi w warunkach turystycznych w szkole (własne karimaty i śpiwory), 
 - materiały krajoznawcze, 
 - odcisk okolicznościowej pieczęci, 
 - potwierdzenie punktów do OTP, KOT, T. Przyrodnik oraz odznak krajoznawczych, 
 - wrzątek do celów spożywczych,  
 - poczęstunek w trakcie rajdu, 
 - możliwość zweryfikowania odznak OTP,  
 - inne nieujawnione.  
 
XII. Baza Rajdu – noclegi 



 
Szkoła Podstawowa Nr. 2 im . Mikołaja Kopernika w Kartuzach ul. Wzgórze Wolności 1 
Sale lekcyjne/hale sportowe bądź inne pomieszczenia na noclegi przydziela komendant lub jego zastępca. W trakcie przebywania 
na bazie obowiązuje zmiana obuwia (miękka podeszwa). 
 

XIII. Obowiązki uczestników 

 - przestrzeganie regulaminu Rajdu i postanowień Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych 
przepisów porządkowych, 
 - stosowanie się do poleceń kierownictwa rajdu, obsługi imprezy oraz prowadzących, 
 - organizacja wyżywienia we własnym zakresie (produkty, naczynia itp.) 
 - każda grupa powinna posiadać własną apteczkę, 
 - posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, ważnej legitymacji PTTK uprawniającej do zniżki we wpisowym oraz dowodu 
wpłaty wpisowego,  
- w wyznaczonej strefie ciszy obowiązuje cisza nocna między godzinami 23.00 a 6.00. Na okoliczność dłuższych imprez 
towarzyszących będzie przeznaczone odpowiednie pomieszczenie tak, aby nie przeszkadzać pozostałym uczestnikom rajdu, 
 - posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia do wędrówki w różnych warunkach atmosferycznych oraz odpowiedniego sprzętu 
turystycznego, w tym śpiwora, karimaty lub materaca, miękkiego obuwia na zmianę, kubka, łyżki, itp., 
 - rowerzyści odpowiadają za stan techniczny swoich rowerów (organizatorzy nie zapewniają części zamiennych i serwisu 
naprawczego),  
- zabranie ze sobą dużo uśmiechu oraz tworzenie sympatycznej atmosfery na rajdzie. 
 
XIV. Dojazd  

Najwygodniejszy dojazd do Kartuz stanowi PKM, komunikacja autobusowa lub własny transport. Należy przybyć do bazy 
imprezy najpóźniej na 5-10 minut przed startem trasy, trasy ruszają z bazy rajdu lub wyjeżdżają w teren z bazy rajdu. Wyjątek 
stanowi trasa rowerowa, która rusza z Gdańska. 

XV.  Dane osobowe , wizerunek oraz korespondencja 

-  uczestnicy Rajdu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-
mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).  
-  przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na 
wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, 
a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 
Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to 
zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. 
- Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane 
w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 
Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).  
- organizator Rajdu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych 
poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach 
promujących Rajd i wydarzenia towarzyszące Rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). 
-uczestnikom oprócz świadczeń rajdowych, ewentualnych nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w 
szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.  
- uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i 
telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji 
wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 
poz. 904 z późniejszymi zmianami) na PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego. 
 
XVI. Postanowienia końcowe 

 - w regulaminie mogą zachodzić niewielkie zmiany techniczne, należy śledzić komunikaty pojawiające się na stronach PTTK 
Oddziału Gdańskiego i KTP ,,Bąbelki”, 
 - uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez organizatorów oraz zamieszczane na tablicy 
informacyjnej i w sekretariacie rajdu, 



 - uczestnicy Rajdu odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników i osób trzecich. W razie 
drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu dopuszcza się możliwość usunięcia uczestników lub drużyny z Rajdu bez zwrotu 
wpisowego, 
 - uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów 
alkoholowych na bazie rajdu oraz w innych obiektach użyteczności publicznej oraz zobowiązani są przestrzegać Karty Turysty, 
przepisów lub imprezy publicznej. Zdjęcia po rajdzie są przechowywane na nośnikach wewnętrznych PTTK O/Gdańskiego i 
wykorzystywane ppoż., kodeksu drogowego oraz zasad uczciwego współzawodnictwa, 
 - w przypadku rezygnacji z rajdu po 15 maja 2019 r. wpisowe nie podlega zwrotowi, 
 - korzystanie z bazy noclegowej możliwe jest tylko w godz. od 16.00 do 10.00 dnia następnego, 
 - koszty uczestnictwa nie zawierają kosztów: przyjazdu na rajd oraz powrotu z rajdu, zawierają jednak koszty przejazdów w 
trakcie rajdu, 
 - posiadane mienie uczestnicy mogą ubezpieczyć we własnym zakresie, za rzeczy zgubione w trakcie rajdu organizatorzy nie 
odpowiadają,  
-uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną 
odpowiedzialność rodziców lub opiekunów). 
- uczestnicy rajdu mogą zostać uwiecznieni na zdjęciach rajdowych stanowiąc szczegół bądź element zgromadzenia, krajobrazu 
tylko do celów promocyjnych rajdu po wcześniejszej wnikliwej weryfikacji przez kadrę Oddziału, 
-organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i w 
czasie powrotu z niego. 
 - interpretacja regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatorów.  
 
XVI. Kontakt 

 PTTK Oddział Gdański , ul. Długa 45 Gdańsk 80-827  
telefon: 783 466 442, klukazgloszenia@wp.pl  
Komendant Rajdu Jarosław Kowalczuk: tel. kom: 603 603 641, e-mail : jarekow@vp.pl 
 

 

 

 
 

Serdecznie zapraszamy!!! 



 
   


