
REGULAMIN RAJDU EKOTURYSTYCZNEGO PIESZO – ROWEROWEGO  

ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI  

MIEDZYNARODOWEGO ROKU LASÓW  

W DNIU 11 CZERWCA 2011 R. 

Organizator rajdu: 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Zespołu w Charzykowach Zaborski Park 
Krajobrazowy, Nadleśnictwo Przymuszewo, Nadleśnictwo Rytel 

PATRONAT MEDIALNY: Radio Weekend  

Termin rajdu: 

11 czerwca 2011 r. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

Cel rajdu: 

1. Poznanie terenu Zaborskiego Parku Krajobrazowego, promocja ekoturystyki. 

2. Popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej, promocja aktywności fizycznej oraz 
znakowanych szlaków turystycznych. 

3. Popularyzacja zasad ochrony przyrody. 

4. Poznanie wpływu gospodarki leśnej na kształtowanie środowiska. 

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa: 

1. W rajdzie uczestniczą zgłoszone osoby dorosłe. 

2. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialnośd. 

3. Młodzież szkolna i dzieci mogą brad udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych. 

4. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 3 czerwca 2011 r. na adres: 
 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 
Oddział Zespołu w Charzykowach 
Zaborski Park Krajobrazowy 
ul. Turystyczna 10  
89-606 Charzykowy  
tel./fax. 52 39 609 64 
e-mail: zpk@pomorskieparki.pl 
Druk zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu. 

5. Ze względu na ograniczoną ilośd uczestników decyduje kolejnośd zgłoszeo. 

6. Wszyscy uczestnicy rajdu zostaną ubezpieczeni. 
 

mailto:zpk@pomorskieparki.pl


Uprawnienia uczestników: 

1. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

2. Uczestnicy rajdu otrzymają: 

 pamiątkowy znaczek typu buton oraz koszulkę; 

 gorący posiłek na zakooczenie rajdu w Widnie o godz. 15.00, czas wyjazdu z Widna 
ok. godz. 17.00; 

 nagrody (dla najmłodszego uczestnika rajdu, dla najstarszego uczestnika rajdu, dla 
rodziny jako grupy uczestników rajdu); 

 nagrody w konkursie przyrodniczym o lasach, 

 organizatorzy zapewniają transport uczestników rajdu pieszego z Chojnic i Brus na 
miejsce startu; transport wszystkich uczestników (tras rowerowych i pieszych)  
z Widna do Brus i Chojnic oraz transport rowerów z Widna do Brus i Chojnic. 

Obowiązki uczestników: 

1. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadad: 

 dowód osobisty lub legitymację szkolną, 

 odpowiedni strój turystyczny, 

 uczestnicy rajdu rowerowego – sprawny technicznie rower, kartę rowerową lub 
prawo jazdy. 

 
2. Każdy uczestnik powinien przestrzegad zasad regulaminu oraz bezwzględnie 

przestrzegad zaleceo i wskazao Organizatora, zasad ochrony przyrody oraz zasad 
prawa ruchu drogowego. 

 
3. Uczestnicy rajdu zgłaszają się w wyznaczonym punkcie startowym w godzinach 

podanych w poszczególnych trasach. 
 

Uwagi koocowe: 

1. Podczas trwania rajdu Organizatorzy zapewniają obsługę medyczną. 

2. Dla uczestników rajdu rowerowego Organizatorzy zapewniają na trasie transport 

rowerów w razie awarii. 

3. Za ewentualne wypadki i szkody wyrządzone w czasie trwania rajdu Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności. 

4. Wszelkich informacji udziela Organizator rajdu. 

5. Nr telefonów kontaktowych Organizatorów w czasie trwania rajdu: 

Mariusz Grzempa  tel. 727660068 

Dorota Krzoska  tel. 727660065 (pod tym nr tel. również opieka medyczna). 



Trasy rajdu (na wszystkich trasach Organizator zapewnia przewodników): 

I TRASA (PIESZA): 

godz. 7.45 - zbiórka uczestników na Placu Piastowskim w Chojnicach, godz. 8.00 wyjazd 
autokarem do Drzewicza przez Charzykowy (parking przy Hotelu Believe godz. 8.15)  
i Swornegacie (parking przy kościele godz. 8.45) 

Drzewicz, pole namiotowe (start godz. 9.45) – zielonym szlakiem Zbrzycy do Laski wzdłuż 
jezior: Łackie, Płęsno, Gardliczno, Rezerwat Nawionek, Jez. Zmarłe, następnie z Laski 
niebieskim szlakiem do Widna czas trwania przejścia ok 4 godz. (długośd trasy ok. 15 km) 

Opiekun grupy: Mariusz Grzempa, Tomir Kubicki 

II TRASA (PIESZA): 

godz. 9.00 - zbiórka uczestników na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Brusach, godz. 9.15 
wyjazd autokarem do Drzewicza (uczestnicy, którzy zdecydują się na dłuższą trasę łączą się  
z grupą I) – przejazd na parking przy ścieżce „Dolina Kulawy” 

Laska (start godz. 10.15) – przejście ścieżką przyrodniczą „Dolina Kulawy”,  czas trwania 
przejścia ok. 3 – 4 godz. (długośd 5 km) 

Opiekun grupy: Justyna Rymon Lipioska 

III TRASA (ROWEROWA): 

Godz.9.00 zbiórka uczestników na Placu Piastowskim w Chojnicach 

Przejazd czerwonym szlakiem Kaszubskim im. Juliana Rydzkowskiego do Doliny Śmierci, dalej 
przez Igły, Czartołomie do Klosnowa, z Klosnowa przez Funkę, dalej niebieskim szlakiem 
rowerowym przez Małe Swornegacie, Chocioski Młyn do Swornegaci (droga asfaltowa) dalej 
niebieskim szlakiem pieszym Zbrzycy, przy Jez. Witoczno, przez most poniżej Jez. Śluza na 
Zbrzycy, następnie wzdłuż Jez. Czarne do Laski, następnie z Laski niebieskim szlakiem do 
Widna. 

Czas trwania przejazdu ok. 6 godz. (długośd trasy ok. 42 km) 

Opiekun grupy: Andrzej Beger, Marek Pałaszyoski 

IV. TRASA (ROWEROWA): 

Godz. 9.00 zbiórka uczestników na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Brusach 

Przejazd zielonym szlakiem Zaborskim przez Zalesie do Kręgów Kamiennych w Leśnie, dalej 
do Kaszuby, następnie niebieskim szlakiem Zbrzycy przez Rolbik do Widna. 

Czas trwania przejazdu ok. 6 godz. (długośd trasy ok. 23 km) 

Opiekun grupy: Grażyna Jaszewska, Tomasz Orzłowski 

ZAPRASZAMY 


