
                                                                         

Sfinansowano ze środków Gminy Dubeninki w ramach realizacji zadania publicznego 
„Promocja i organizacja wolontariatu”  

 

Regulamin 

rajdu pieszego „Śladami Jaćwingów” 

 

I. Organizatorami rajdu są: 

− Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk” w Gołdapi 

− Klub Wolontariusza przy Gminnym Centrum  Kultury w Dubeninkach 

− Klub Wolontariusza przy Filii Bibliotecznej w Żytkiejmach 

II.  Cel rajdu: 

− promocja wolontariatu 

− integracja mieszkańców Gminy Dubeninki 

− poznanie historycznych walorów regionu 

III.  Organizacja rajdu pieszego: 

a. rajd pieszy „Śladami Jaćwingów” odbędzie się 09 czerwca 2012 r.  

Wyjazd autokarem uczestników z Żytkiejm o godz. 13:00 sprzed budynku Świetlicy Wiejskiej  

w Żytkiejmach.  

b. zbiórka przy Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach, ul. Mereckiego 6 o godz. 

13:20.  

TRASA (7,5 km) 

c. Start:  Dubeninki, ul. Mereckiego 6 o godz. 13:30, 

d. przejście ulicą Kajki w kierunku nasypu kolejowego, 

e. przemarsz nasypem kolejowym do Pulszkiejm,  

f.  Meta: plac przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pluszkiejmach 15:30   

g. piknik „We włościach Wiercińskiego”: ognisko, warsztaty chodzenia na szczudłach, 

konkursy, gry i śpiew 

h. wyjazd autokarem do Dubeninek i do Żytkiejm o 20:00  

Zapewniamy: ubezpieczenie uczestników Rajdu, niespodzianki na trasie. 

Zgłoszenia uczestników do dnia 06 czerwca 2012 r. do godz. 14:00 przyjmują: 

i. Teresa Kalinowska Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach, ul. Mereckiego 6, tel. 

87 6158302 

j. Teresa Rydzewska Filia Biblioteczna w Żytkiejmach, ul. 1 Maja 2, tel. 87 6159620 

 

V. Warunki uczestnictwa: 
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Każdy uczestnik ma obowiązek: 

a) zapoznać się z Regulaminem Rajdu 

b) dostarczyć do 6 czerwca 2012 r. do godz. 14:00 Kartę zgłoszenia 

c) zaopatrzyć się w wygodne sportowe obuwie, nakrycie głowy, butelkę wody, kurtkę 

lub pelerynę przeciwdeszczową oraz dobry humor 

Dzieci do lat 10 maszerują wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych 

Udział w rajdzie jest bezpłatny 

VI.  .Na trasie rajdu zabrania się: 

− zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora, 

− zaśmiecania trasy Rajdu, 

− spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 

− niszczenia przyrody. 

 


