
Szanowni Członkowie W-MOIIB !  

I Rajd Rowerowy Szlakami Warmii i Mazur Pasym 20-21 czerwca 2015r.   

Zapraszamy po raz pierwszy na zintegrowany rajd rowerowy organizowany wspólnie przy udziale m.in. 

Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Klubu Turystyki Rowerowej 4R, 

Warmińsko-Mazurskiego oddziału PTTK w Olsztynie, Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu, CITTASLOW 

pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Pasymia.      
 

TRASA RAJDU: 

- 20-06-2015 (sobota) – trasa rowerowa niebieska Czarci Kamień 

  Przebieg: Pasym - Rudziska Pasymskie - Jez. Uroczysko - Jez. Dłużek - Jez. Kalwa - Pasym (20 km) 

  Ciekawostki na trasie: tor saneczkowy, była skocznia narciarska, jeziorko ;uroczysko;, ruiny 

  byłego Uniwersytetu Ludowego, były Ośrodek Wojskowy. 

- 21-06-2015 (niedziela) – trasa rowerowa zielona Graszk 

  Przebieg: Pasym - Rudziska Pasymskie - Graszk - Giławy - Rusek Wielki - Grzegrzółki – Siedliska – Pasym  

  (30 km) 

  Ciekawostki na trasie: Uniwersytet Ludowy, jeziorko Dłużek (pierwszy stopień czystości), kamień 

  oddzielający Warmię od Mazur, Rzeźby Sakralne w Gąsiorowie, budynek dawnej polskiej Szkoły, 

  Kościół w Giławach. 

 

PROGRAM: 

- 20 czerwca 2015 (sobota) 

godz. 8.00 miejsce zbiórki z rowerami (własnymi) Dworzec PKP Olsztyn Główny przy Wejściu Głównym     

          (Plac Konstytucji 3 Maja 2a) Olsztyn godz. 8.00 - odjazd pociągu do Pasymia o godz. 8:26 

          (Organizator nie zapewnia transportu bagaży – zalecane sakwy) 

godz. 10:00 zbiórka uczestników na placu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pasymiu.- start rowerami  

           z przewodnikiem na trasę rowerową niebieską Czarci Kamień, 

godz. 15:00 przyjazd do MOK w Pasymiu – posiłek 

godz. 16:00 spacer po mieście z przewodnikiem 

godz. 16:30 udział w festynie WIANKI 2015 

Nocleg w MOK w Pasymiu (własne karimaty i śpiwory). Dostęp do sanitariatów zapewniony. 

- 21 czerwca 2015 (niedziela) 

godz. 10:00 wyjazd rowerami z przewodnikiem na trasę rowerową zieloną Graszk 

godz. 15:00 zakończenie rajdu. Odjazd pociągu z dworca PKP w Pasymiu do Olsztyna o godz. 16:16. 
 

W kwestii wyżywienia Organizator zapewnia posiłek turystyczny w dniu 20.06.2015r. Obiady i śniadania na 

koszt własny we wskazanym przez Organizatora miejscu lub dowolnie wybranym przez uczestnika.    

 

Zapisy do dnia 12.06.2015r. pod nr tel. (89) 522-29-95 oraz (89) oraz 523-76-40.  

Zachęcamy do czynnego udziału. Uwaga ilość miejsc ograniczona. 
 

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty wpisowego. 

Wysokość wpisowego 10 zł obejmuje (pamiątkowy znaczek, posiłek turystyczny, opiekę przewodnicką, 

nocleg we własnym śpiworze i karimacie, potwierdzenie punktów na KOT, - materiały turystyczne  

o regionie, przewóz osób i rowerów PKP, ubezpieczenie NNW uczestników). Wpłaty należy dokonywać  po 

uzyskaniu w Biurze W-MOIIB potwierdzonej rezerwacji miejsca na liście uczestników (na konto bankowe  

W-MOIIB nr 20 2030 0045 1110 0000 0045 6130 do dnia 15.06.2015r., tytułem „I Rajd Rowerowy Szlakami 

Warmii i Mazur”).  

VERTE 



Regulamin Rajdu 

CEL RAJDU: 

- propagowanie turystyki rowerowej, 

- integracja turystów kolarzy, 

- propagowanie rodzinnego wędrowania, 

- poszerzenie wiedzy krajoznawczej, 

- propagowanie czynnych form wypoczynku, 

- propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Warmii i Mazur, 

- poznanie zabytków, pomników kultury i architektury oraz „bliskie spotkania” z przyrodą. 

 

ORGANIZATOR: 

- Klub Turystyki Rowerowej 4R 

 

KIEROWNICTWO i KADARA RAJDU: 

- Komandor Rajdu: Dariusz Stecki 

- V-ce Komandor: Andrzej Jurczyński 

- V-ce Komandor: Teresa Prusik 

Kadra: Sławomir Buchowski, Andrzej Kalinowski, Mirosław Witkowski, Piotr Stecki. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 

- osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób dorosłych, 

- uczestnicy zobowiązani są do posiadania śpiwora, karimaty oraz miękkiego obuwia na zmianę, 

- uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania karty turysty, przepisów bezpieczeństwa 

  i leśnych, kodeksu o ruchu drogowym oraz obowiązujących na zwiedzanym terenie regulaminów, 

- organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie trwania rajdu, 

- zalecane wyposażenie w kaski ochronne i kamizelki odblaskowe, 

- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 


