REGULAMIN

ORGANIZATOR

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Suwałkach im. J. Klimko
(Zezwolenie Wojewody Podlaskiego nr 0917 z 1999 roku,
ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki
tel. 87 566 59 61, fax. 87 566 79 47,
e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl, http://suwalki.pttk.pl

UBEZPIECZENIE RAJDOWE

Śladami Historycznej
Krainy Litwy Mniejszej
Kierownicy trasy: Beata Karwel, Tadeusz Rufiński, Beata Musiałowska
Miejsce zbiórki: Zajazd JURAND ul. Stadionowa 3, 19-500 Gołdap
Termin zbiórki:
23 stycznia 2016, od godz. 12.00 zakwaterowanie
w Gołdapi w Zajeździe JURAND
PRZEBIEG TRASY:
23.01.2016

od godziny 12:00 zakwaterowanie w ośrodku JURAND.
Przypomnienie technik narciarstwa biegowego.

24.01-29.01.2016 wycieczki narciarskie po mieście Gołdap oraz okolicy.
30.01.2016

godz.
8:00
śniadanie
–
zakończenie
rajdu.
Wykwaterowanie uczestników rajdu do godziny 11:00

CENA:
560 zł/członkowie PTTK (noclegi + całodobowe wyżywienie)
570 zł/pozostali uczestnicy (noclegi + całodobowe wyżywienie)

ŚWIADCZENIA
Opieka kierowników trasy, miejsca noclegowe (z pościelą) w Ośrodku,
wyżywienie (śniadanie + obiadokolacja), ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW), znaczek rajdowy, odcisk pamiątkowej
pieczęci, opłata klimatyczna.

INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowy przebieg tras będzie ustalany na miejscu w zależności
od warunków pogodowych.
Trasa posiada ograniczoną ilość miejsc – 48.

Śladami Historycznej Krainy Litwy Mniejszej.

Kolejne wędrówki, czyli WP2016 tym razem odbędą się po Polskiej
stronie, a dokładnie w mieście Gołdap, które leży na terenie historycznej
krainy Litwy Mniejszej. Jest, to miasto uzdrowiskowe w województwie
warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim. Miasto posiada status
uzdrowiska. Jest w nim wiele atrakcji turystycznych i miejsc, które warto
zobaczyć w samej Gołdapi jak i w okolicy. Oto kilka z nich:















Jezioro Gołdap, rzeka Gołdapa,
Zalew gołdapski,
Zabytkowa Wieża Ciśnień z tarasem widokowym z 1905 roku,
Tężnie Solankowe i Park Zdrojowy,
Piękna Góra z obrotową kawiarnią, wyciągiem krzesełkowym, torem
saneczkowym i trasami narciarskimi,
Gospodarstwo Ekologiczne Rodziny Rudziewiczów i safari,
Mosty Kolejowe w Stańczykach, Botkunach i Kiepojciach,
Grobowiec Piramida w Rapie,
Trójstyk okolice wsi Bolcie,
Puszcza Romincka, ścieżki rowerowe i piesze,
Muzeum Regionalne Ziemi Gołdapskiej im. Mieczysława Ratasiewicza,
Dom Kultury, kino,
Las Kumiecie z bunkrami i wyrzutniami rakiet V2 z okresu II wojny
światowej,
W mieście znajduje się również Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne
z basenem oraz halą sportową.

Tym razem nasze noclegi są zarezerwowane. W Zajeździe JURAND,
który położony jest na obrzeżach letniej stolicy Mazur, w odległości około 1,5
km. od centrum miasta. Panuje tu cisza i spokój. Do wyboru mamy pokoje
jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe. Pokoje wyposażone są w telewizor i radio,
posiadają własną toaletę oraz prysznic. Część mieszkalna Zajazdu połączona
jest bezpośrednio z restauracją, gdzie można rozkoszować się wyjątkowo
smacznym jedzeniem. W odległości około 2 km. od miejsca noclegowego
znajduje się Pijalnia wód mineralnych oraz Tężnie solankowe.
Kolejny raz się powtórzę, ale poniżej (dla przypomnienia) przedstawiam
listę rzeczy najpotrzebniejszych i niezbędnych, które należy ze sobą zabrać na
WP (wiem, że już znacie to na pamięć, ale nie zaszkodzi jeszcze raz o tym
wspomnieć):





oczywiście narty i strój narciarski,
rękawice, szalik, czapkę, okulary słoneczne,
buty turystyczne, kapcie i klapki,
bieliznę na zmianę,













strój kąpielowy (panowie kąpielówki),
apteczkę turystyczną i krem zimowy do twarzy,
„wdzianko” na spotkania wieczorne,
mały plecak, termos, kubek,
kosmetyki i przybory toaletowe,
paski na rzepy, które służą do łączenia ze sobą nart i kijków podczas
transportu.
ogrzewacze chemiczne,
mapę regionu, latarkę, kompas, telefon, aparat fotograficzny, ładowarki
i czołówka,
dowód osobisty, legitymację PTTK,
mile widziany sprzęt muzyczny (np. gitara), śpiewniki i rozmówki
litewskie
oraz duży plecak ….. Dobrego HUMORU!!!
Do zobaczenia!!!

Link do strony ośrodka: http://www.jurand.goldap.net/?,21

CELE RAJDU
 Poznanie walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych
województwa warmińsko - mazurskiego.
 Promocja turystyczna regionu w sezonie zimowym oraz wydłużenie sezonu
turystycznego.
 Popularyzacja kwalifikowanej turystyki narciarskiej na terenach nizinnych.
 Aktywny wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży, seniorów oraz całych
rodzin.

WARUNKI UCZESTNICTWA
 Rajd
jest
imprezą
kwalifikowaną,
wymagającą
od uczestników
odpowiedniego sprzętu i wyposażenia oraz sprawności fizycznej.
 W rajdzie mogą brać udział drużyny zorganizowane oraz turyści
indywidualni.
 Osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie wyłącznie pod opieką i na
odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
 Ilość miejsc na trasie jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność
kompletnych zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA
Warunkiem przyjęcia na rajd jest nadesłanie do 31 grudnia 2015 roku
włącznie (liczy się data wpływu do organizatora) następujących
dokumentów:
 karty zgłoszenia,
 kserokopii legitymacji PTTK (z obu stron) z aktualnie opłaconymi
składkami,
 kserokopii wpłaty całości wpisowego.
Zgłoszenie bez któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie nieważne.
Zgłoszenia na rajd należy przesłać:
na adres e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl
lub fax’em pod numer: 87 566 79 47
albo na adres: Oddział PTTK w Suwałkach im. J. Klimko
ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki
WPISOWE NA RAJD NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO:
Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział A. w Suwałkach
nr 19 1500 1719 1217 1003 5192 0000
z dopiskiem WP 2016 oraz nazwą trasy
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
Przestrzeganie:
 regulaminu rajdu oraz zarządzeń kierownictwa rajdu i trasy,
 Karty Turysty,
 przepisów dotyczących przebywania w strefie nadgranicznej oraz poza
granicami Polski,
 przepisów obiektów noclegowych oraz przepisów przeciwpożarowych, zasad
bezpieczeństwa na drodze i ochrony przyrody,
 przepisów dotyczących przebywania na terenie parków narodowych w
Polsce i na Litwie,
 zakazu poruszania się po zamarzniętych zbiornikach wodnych.
Posiadanie:
 ważnego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej,
 legitymacji PTTK z opłaconymi składkami na bieżący rok (członkowie
PTTK),
 odpowiedniego ubioru dostosowanego do zmiennych warunków
pogodowych,
 odpowiedniego sprzętu turystycznego,
 numeru PESEL,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
▪ Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku śniegu rajd
zorganizowany zostanie, jako pieszy.
▪ O zakwalifikowaniu na trasę decyduje kolejność nadesłania kompletnych
zgłoszeń (patrz: Warunki uczestnictwa) do 31 grudnia 2015 roku.
▪ W przypadku małej ilości chętnych rajd się nie odbędzie.
▪ W przypadku rezygnacji z trasy uczestnikowi zostanie zwrócone wpisowe
potrącone o poniesione koszty organizacji wypoczynku.
▪ Uczestnicy trasy dojeżdżają na miejsce zbiórki we własnym zakresie.
▪ Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z ich
winy w miejscach noclegów oraz na trasach.
▪ Uczestnicy sprzątają po sobie w miejscach noclegów. Za nieprzestrzeganie
regulaminu oraz zasad kulturalnego zachowania się, uczestnik może
zostać wykluczony z udziału w rajdzie (decyzję podejmuje kierownik trasy
w porozumieniu z organizatorem).
▪ Uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom
w trakcie rajdu.
▪ Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów
rajdu.
Do zobaczenia na rajdzie!
ORGANIZATORZY
Białystok listopad 2015

Sen Wędrowca Północy
Doprawdy nie wiem dlaczego i jaka jest tego przyczyna
Że w listopadowe noce śni mi się piękna dziewczyna
Ubrana cała na biało, na saniach, - jej konie w biegu
Zapewne się domyślacie, że to jest Królowa Śniegu.
Nagle konie wstrzymuje, w koronie pochyla głowę
I pyta: - Nie uwierzycie! Czy moje narty gotowe?
Czy aby w piwnicy gdzie stoją, myszy ich nie dopadły?
Albo, co gorsza korniki drewnianych mych nart nie zjadły?
Wiem, że to sen, ale tłumaczę, jak dla kogoś bardzo dobrego
Że moje narty są plastikowe, więc myszom nic do tego
A potem jeszcze Jejmość Królewska kije naostrzyć każe
Obiecuję, że naostrzę, lecz teraz śpię i dalej sobie marzę
Śnieg biały, jak poduszka, na której trzymam głowę
A na nim dwa ślady sań, niebieskie, a może granatowe
Wiodące gdzieś daleko, w górę, pod lekkim kątem
Gdzie ciemna kreska lasu styka się z horyzontem
Ja kije mocniej ściskam i ruszam tymi śladami,
Wiązania lekko piszczą, śnieg skrzypi pod nartami
Z górki zjeżdżam krystianią, choć znam ją teoretycznie
Ale w tym śnie ewolucje wychodzą mi nader ślicznie
Wszędzie biało i tylko wrony, tak jak czarne przecinki

Wśród suchych badyli ostu znaczą trójpalczaste ścieżynki
Tylko gil czerwienią zabłyśnie wśród jaskrawej zieleni jemioły
Tylko wiatr trzcinami zakręci jak zimowy tancerz wesoły
I nagle, zza stoku górki, znajoma się postać wynurza
Tak to Beata, - ta mała, a za nią Beata, - ta duża
A z gąszczu tarniny, po lewej, Jarek woła pomocy
Bo tam go GPS wyprowadził, dziś, prawie o północy
I jeszcze Leszek z Danusią, zgodni jak dwa gołąbki
Przytuleni idą pod rękę skrajem nadbrzeżnej łąki
A Budnerowie oboje, spoza rybackiej siatki
Fotografują z zapałem, przypadek ten nader rzadki
Gdzieś dalej, na kartoflisku, Andrzej z Zawiercia sunie
Nikt inny po gołych bruzdach przejechać tak nie umie
W mym śnie nawet Halszka zjeżdża po serpentynie
A Krysia zaraz na nią wpadnie, - no chyba, że ją minie
Nagle znów sanie dostrzegam i choć to odległość spora
Zziajany doganiam Królową nad samym brzegiem jeziora
Nad brzegiem cebrzyk ogromny, para nad nim się ściele
A w ciepłej wodzie, po szyje, rozsiedli się Przyjaciele
Zaraz do was dołączę, tylko narty pod drzewo odstawię
Zrzucam skafander i goły, po lodowatej biegnę trawie
Królowa się lekko uśmiecha i jakby rzecz była zwykła
Schyla się i spod siedzenie wyciąga dla mnie pół litra
A gdzie Fred, Freda nie widać, - chyba poszedł do miasta.
Zapewne kupi tam coś dobrego, nieco się rozweseli i basta
Ale jest Marek i Marcin, Gwidon, Czesia, Danusia i Anna
I nagle wszystko gdzieś znika, wokół tylko szarość poranna
To straszne tak się obudzić, gdy było tyle atrakcji
Ktoś powie, że to efekt za późno zjedzonej kolacji
Ale ja wiem, że to wróci, - Królowa mi powiedziała
Że w styczniu wyruszy wyprawa tak samo wspaniała
Że nie trzeba się szykować na ekspedycję daleką
Ani za siedmioma górami, ani za siódmą rzeką
Wystarczy palcem po mapie, - zapewne każdy potrafi
Pojechać prosto na północ, do naszej pięknej Gołdapi
A tam, już nie we śnie, ale całkiem na jawie
Spotkacie Królową Śniegu, a może i śnieg na trawie
A może jezioro zamarznie, może zeszklą się fale
Tak, że przez taflę lodu dno widać będzie doskonale
Ale jest coś najważniejsze, i to na sto procent mamy
Że Drodzy Przyjaciele, wszyscy się znowu spotkamy
I jeszcze jedna zaleta Wędrówek, którą najbardziej cenię
Że tutaj każdy może spełnić swoje prywatne marzenie
Wszak będzie Tłusty Czwartek, będą śledzie z pączkami
Dźwięk gitar i chóralne pieśni znów popłyną nad nami
Będą tańce, toasty i dowcipy, które do dzisiaj słyszę
A Celina sumiennie to wszystko w swej kronice opisze
Tadeusz Rufiński

