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XXVI Rajd Leśnika 2014 -  ,,Na Jantarowym Szlaku” 

W dniach 11-13 wrzesień 2014 roku 

RDLP w Gdańsku 

 

 

REGULAMIN RAJDU 

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy Leśnicy, w imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w 

XVI Ogólnopolskim Rajdzie Leśników organizowanym w dniach 11 do 13 

września 2014 roku na terenie RDLP w Gdańsku 
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1. Organizatorami Rajdu są : 

 Związek Leśników Polskich w RP; 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku; 

 Związek Leśników Polskich Regionu Gdańskiego. 

 

2. Komitet Organizacyjny Rajdu : 

 Przewodniczący – Jan Borkowski  RDLP Gdańsk, 

 Z-ca przewodniczącego – Jerzy Krefft  RDLP Gdańsk,  

 Komandor Rajdu – Paweł Bukowski Nadleśnictwo Kolbudy, tel. 698-638-  

330; 

 Z-ca Komandora – Andrzej Tomana Nadleśnictwo Kaliska, tel. 696-048-736; 

 Sekretarz/Rzecznik Prasowy Rajdu – Ewelina Muniowska Nadleśnictwo 

Kaliska, tel. 728-861-056; 

 Skarbnik/Kwatermistrz Rajdu – Mirosław Caban Nadleśnictwo Kwidzyn, tel. 

724-040-025; 

 Członek Komitetu – Stanisław Kowalczyk RDLP Gdańsk,  

 Członek Komitetu – Krzysztof Rynkowski Nadleśnictwo Gdańsk tel. 606-

800-357; 

 Członek Komitetu – Stanisław Chmiel Nadleśnictwo Starogard, tel. 694-

493-714; 

Koordynatorem przygotowania Rajdu jest Dariusz Kowalewski tel. 668-134-462; 

e-mail: dariusz.kowalewski@gdansk.lasy.gov.pl  

 

Koordynatorami poszczególnych Baz Rajdu są: 

 

Koordynatorzy Baz w  Nadleśnictwach  RDLP w Gdańsku 

Jan Piotrowski N-ctwo Elbląg Tel. 664-753-818;   

Michał Grabowski N-ctwo Gdańsk Tel. 606-800-368 

Adam Krawczyk N-ctwo Kartuzy Tel. 792-052-037 



GDAŃSK 2014 
 

Hubert Hagno N-ctwo Kolbudy Tel. 604-795-350 

Maciej Piankowski N-ctwo Kościerzyna Tel. 694-493-315 

Wojciech Ciszek N-ctwo Lębork Tel. 694 460 508 

Małgorzta Gass-Pięta N-ctwo Starogard Tel. 694-493-730 

Tomasz Wiczanowski N-ctwo Wejherowo Tel. 604-439-410 

 

3. Celem Rajdu jest : 

 

 Integracja leśników z całej Polski; 

 Poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych oraz historycznych Pomorza 

Gdańskiego; 

 Promocja leśnictwa i działalności leśników wśród lokalnych społeczności. 

 

4. Termin Rajdu : 

 

     XXVI Ogólnopolski Rajd Leśnika ,, Na Jantarowym Szlaku ‘’ odbędzie się w dniach 

11 do 13 września 2014 roku. Zakwaterowanie odbędzie się w siedmiu bazach 

rozmieszczonych na terenie RDLP w Gdańsku, są to: 

 

 Nadleśnictwo Gdańsk -  Trasy od  nr  1.1 do 1.8 

 Nadleśnictwo Wejherowo – Trasy od  nr 2.1 do 2.8 

 Nadleśnictwo Lębork – Trasy od nr 3.1 do 3.3 

 Nadleśnictwo Elbląg – Trasy od nr 4.1.1 do 4.1.7 oraz od 4.2.1 do 4.2.4 

 Nadleśnictwo Kartuzy – Trasy od nr 5.1 do 5.5 

 Nadleśnictwo Kościerzyna – Trasy od nr 6.1 do 6.6 

 Nadleśnictwo Starogard  – Trasy od nr 7.1 do 7.7 oraz 8.0 (trasa motocyklowa) 

    Przyjazd oraz zakwaterowanie do każdej z Baz Rajdowych następuje w dniu 10 września 2014 

roku od godz. 17.00 (nocleg w cenie tras). Rajdowanie rozpoczynamy następnego dnia rano po 

śniadaniu według załączonych poniżej opisów tras w każdej z Baz.  

    Pobyt w każdej bazie kończymy dnia 13 września 2014 r śniadaniem, oraz wyjazdem 

(własnym transportem) do miejsca zakończenia Rajdu, które odbędzie się na Zamku w Gniewie 

(www.zamek-gniew.pl ). Zakończenie Rajdu połączone będzie z obchodami  90-lecia Lasów 

Państwowych. 

http://www.zamek-gniew.pl/
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    Rozpoczęcie imprezy kończącej Rajd o godz. 14:00, zakończenie ok. godz. 24.00. O godzinie 

13:00 w Kaplicy na Zamku w Gniewie zostanie odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich 

uczestników rajdu.   

Dla osób chcących skorzystać z noclegu z 13 na 14 września 2014 r ( odpłatność 

dodatkowa 80.00 zł ze śniadaniem ) są możliwe miejsca noclegowe w ilości 300 szt. w Hotelu 

na Zamku w Gniewie.  Wymagana jest  wcześniejsza rezerwacja – dane kontaktowe 

www.zamek-gniew.pl  

5. Warunki uczestnictwa w XXVI Rajdzie Leśnika ,,Na Jantarowym Szlaku’’ 

 
 W Rajdzie mogą brać udział pracownicy i emeryci jednostek organizacyjnych Lasów 

Państwowych , Biur Urządzania Lasu, Parków Narodowych oraz Krajobrazowych, 

członkowie organizacji związkowych, studenci i pracownicy uczelni leśnych w tym 

Leśnych Zakładów Doświadczalnych, uczniowie i pracownicy szkół leśnych ( uczniowie za 

zgodą władz szkolnych i pod opieką wychowawców lub osób dorosłych ), pracownicy 

zakładów usług leśnych oraz rodziny w/w. 

 Uczestnicy zgłaszają się w ramach drużyn reprezentujących poszczególne jednostki, które 

ponoszą pełną odpowiedzialność za dobór osobowy, stan zdrowia uczestników i 

ubezpieczenie NNW drużyny. Kierownik drużyny odpowiada za zachowanie i 

bezpieczeństwo oraz wyposażenie turystyczne drużyny rajdowej. 

 Każdy uczestnik powinien posiadać dowód osobisty oraz ważne ubezpieczenie 

zdrowotne.  

 Każda drużyna rajdowa powinna być wyposażona w dobrze zaopatrzoną apteczkę, a 

każdy uczestnik w odpowiednie obuwie oraz niezbędne wyposażenie turystyczne. 

Szczegółowe wymagania, co do stroju i obuwia podane są przy opisach niektórych tras.  

 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za osoby i drużyny poruszające się poza 

trasami Rajdu.  

 Za szkody spowodowane podczas rajdu odpowiada sprawca tej szkody. Wszyscy 

uczestnicy Rajdu powinni bezwzględnie przestrzegać regulaminu Rajdu oraz regulaminów 

ośrodków pobytu. W przypadku drastycznego naruszenia Regulaminu rajdu organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo wykluczenia z imprezy poszczególnych uczestników lub całej 

drużyny, z powiadomieniem kierownika jednostki zgłaszającej drużynę.  

 Organizatorzy mają obowiązek wykluczyć każdego uczestnika w przypadku stwierdzenia 

przez lekarza niezdolności do kontynuowania Rajdu.  

 Na terenie poszczególnych baz Rajdu, niektórych zwiedzanych obiektów oraz w trakcie 

występów scenicznych obowiązują zakazy lub częściowe ograniczenia rejestracji 

audiowizualnej.  

 

6. Bazy Rajdu   
 

Uczestnicy XXVI Ogólnopolskiego Rajdu Leśników „Na Jantarowym Szlaku” spotkają się w 7 

bazach.  

Baza nr 1 – Nadleśnictwo Gdańsk –  www.orle.com.pl  

http://www.zamek-gniew.pl/
http://www.orle.com.pl/
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Baza nr 2 - Nadleśnictwo Wejherowo – https://cetniewo.cos.pl/  oraz http://jurysta.org    

Baza nr 3 - Nadleśnictwo Lębork –  www.leba-janina.pl  

Baza nr 4 – Nadleśnictwo Elbląg -  www.korona.mierzeja.pl ,  

 www.hotel-atletikon.pogodzinach.net  

   www.pwsz.elblag.pl/domy_studenckie  

Baza nr 5 - Nadleśnictwo Kartuzy –  www.wiezyca.gda.pl  

Baza nr 6 - Nadleśnictwo Kościerzyna – www.szarlota.pl  

Baza nr 7 - Nadleśnictwo Starogard  –  www.zamek-gniew.pl  

 

7. Na ogólny koszt Rajdu składają się:   
 Koszty organizacyjne (obejmujące m.in. gadżety rajdowe, wynajęcia terenu i sceny, 

parking dla pojazdów, gaże artystów i przewodników, ochronę i opiekę medyczną oraz 

zaplecze sanitarne).  

 Koszty wyżywienia w bazach obejmują: śniadania, obiady, kolacje oraz catering 

wielodaniowy w dniu zakończenia rajdu.  

 Koszty zakwaterowania w bazach obejmują: trzy noclegi (10/11, 11/12, 12/13)  

 Na koszt tras Rajdu składają się również: koszty  transportu,  bilety  wstępu  do  

zwiedzanych obiektów, koszty wynajmu kajaków, rowerów, bryczek oraz usług 

specjalistycznych przewodników.   

Łączną wysokość opłat za trasy Rajdu zawarto w załączniku do regulaminu XXVI Rajdu 

Leśnika „Na Jantarowym Szlaku” – Opisy Tras Rajdowych.   

8. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ I INFORMACJA RAJDOWA: 

 Zgłoszenia  grup  rajdowych  będą  przyjmowane na adres 

rajd@gdansk.lasy.gov.pl od  dnia  17.03.2014  r.  od  godziny 8.00. Wcześniej 

adres nie będzie aktywny.  

 Zgłoszenia  grup  rajdowych  będą  przyjmowane  tylko  w  formie  elektronicznej.  

Należy  przysłać  na  adres  e-mail  rajd@gdansk.lasy.gov.pl z tytułem Rajd Leśnika 

2014, plik  „Karta Zgłoszeniowa.xls” pobranego  ze  strony: 

www.gdansk.lasy.gov.pl. W pobranym pliku wypełniamy zakładkę „lista 

uczestników” oraz pola jasnozielone w zakładce „Zgłoszenie”.  

 Wszelkich  informacji  dotyczących  systemu  rejestracji, przebiegu rajdu 

udzielamy  Kierownikom  Drużyn  pod  numerem  telefonu +48 724-040-025 oraz 

mailowo.  

 Wszelkich informacji dotyczących tras rajdowych, warunków w bazach udzielają 

osoby wymienione  w  pozycji  „Kontakt” w załączniku do regulaminu – opisy  tras 

rajdowych. 

 

 

https://cetniewo.cos.pl/
http://jurysta.org/
http://www.leba-janina.pl/
http://www.korona.mierzeja.pl/
http://www.hotel-atletikon.pogodzinach.net/
http://www.pwsz.elblag.pl/domy_studenckie
http://www.wiezyca.gda.pl/
http://www.szarlota.pl/
mailto:rajd@gdansk.lasy.gov.pl
mailto:rajd@gdansk.lasy.gov.pl
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/
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10. PRZYJMOWANIE DRUŻYN I WPŁATA WPISOWEGO   

 Otrzymane „Karty zgłoszeniowe” podlegają rejestracji. 

 Organizatorzy  dokonują  przydziału miejsc noclegowych,  w  miarę  posiadania 

wolnych miejsc.  

 Jeśli  wybrana  przez  drużynę trasa rajdu jest  w  pełni  dostępna  –  Kierownik  

Drużyny otrzymuje  e-mail  z plikiem  „Karta  Zgłoszeniowa.xls”,  która  stanowi  

rezerwację  dla wybranej trasy rajdu i jest podstawą do wpłaty wpisowego na 

konto rajdu.  

 Jeśli wybrana przez drużynę trasa rajdu jest niemożliwa do zarezerwowania 

organizatorzy dokonają uzgodnienia telefonicznego lub mailowego z 

Kierownikiem Drużyny. Uzgodnione zmiany organizatorzy naniosą  na  plik  „Karta  

zgłoszeniowa.xls”  i  prześlą  e-mailem  do  Kapitana  Drużyny. Otrzymany plik 

stanowi rezerwację dla wybranej trasy rajdu i jest podstawą do wpłaty 

wpisowego na konto rajdu.  

 Jeśli wybrana przez drużynę trasa rajdu jest niemożliwy do zarezerwowania i nie 

można skontaktować się i/lub uzgodnić zmian z Kierownikiem Drużyny – drużyna 

otrzymuje e-mail  zwrotny  z  informacją,  że  nie  przyjęto  zgłoszenia  i  może  

dokonać  kolejnego zgłoszenia na inną trasę rajdu.  

 Po  otrzymaniu  pliku  „Karta  Zgłoszeniowa.xls”  będącego  rezerwacją,  należy 

wydrukować zakładkę „Zgłoszenie”, uzupełnić trzy pola jasnoniebieskie, 

zeskanować, zapisać  jako  „Drużyna  [nazwa  drużyny].pdf”  i  przesłać  ponownie  

na  adres  e-mail: rajd@gdansk.lasy.gov.pl  

 Wpisowe należy wpłacić na konto w banku  BGŻ o numerze 60 2030 0045 1110 

0000 0277 2740 w ciągu  pięciu  dni  od  otrzymania  e-mailu  zwrotnego.  W  

tytule  przelewu wpisujemy: Drużyna [nazwa drużyny].  

 Jeśli szóstego dnia od otrzymania e-mailu z rezerwacją wartość wpisowego nie 

trafi na konto rajdu oraz drużyna nie prześle podpisanego zgłoszenia, rezerwacja 

jest anulowana i wraca do puli miejsc wolnych.  

 Jeśli  wartość  wpisowego  znajdzie  się  na  koncie  rajdu,  na  życzenie  drużyny 

wystawiamy potwierdzenie wpłaty.  

 Przyjmowanie  drużyn  na  Rajd  prowadzone  będzie  do  wyczerpania  wolnych  

miejsc, jednak w nieprzekraczalnym terminie do 18.04.2014 r. 

 

11. INFORMACJE KOŃCOWE   

 Organizatorzy zapewniają parking dla pojazdów.  

 Kierowcy  wynajętych  przez  drużyny  środków  transportu  podlegają  zgłoszeniu  

jak uczestnicy rajdu lub organizują noclegi we własnym zakresie.  

mailto:rajd@gdansk.lasy.gov.pl
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 W  przypadku  rezygnacji  uczestnika  z  przyjazdu  na  Rajd  wpłacone  koszty 

uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.  

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przedstawionym programie. 

 W  dniu  przybycia  na  Rajd  Kierownik  Drużyny  otrzymuje  od  Organizatorów  

Rajdu znaczki  rajdowe,  które  stanowią  obowiązkowy identyfikator  do  

poruszania  się  po bazie i miejscu zakończenia Rajdu.  

 Dokładny  program  zakończenia XXVI Rajdu Leśnika „Na Jantarowym Szlaku” 

(13.09.2014r.) zostanie ogłoszony w osobnym komunikacie. 

 Uczestnictwo w Rajdzie jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu oraz zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji Rajdu Leśnika.  

 

 


