
 REGULAMIN XI RAJDU EKOTURYSTYCZNEGO PIESZO - ROWEROWEGO  
ORGANIZOWANEGO W DNIU 18 CZERWCA 2022 R.  

pod hasłem: „Światowy dzień walki z pustynnieniem i suszą” 
 

Organizator rajdu: 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Zespołu w Charzykowach 
Zaborski Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Przymuszewo, Nadleśnictwo Rytel, 
Nadleśnictwo Osusznica, Nadleśnictwo Lipusz. 
Termin rajdu: 
18 czerwca 2022 r. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 
Cel rajdu: 
1. Promocja walorów krajobrazowych, przyrodniczych i turystycznych Borów 
Tucholskich. 
2. Popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej, promocja aktywności fizycznej oraz 
znakowanych szlaków turystycznych. 
3. Promocja działań na rzecz ochrony mokradeł i retencjonowania wody w 
ekosystemach leśnych. 
4. Impreza ma charakter edukacyjno-poznawczy zgodnie z ideą ekoturystyki. Nie 
jest imprezą sportową.  
Warunki zgłoszenia i uczestnictwa: 
1. W rajdzie uczestniczą zgłoszone osoby dorosłe. Młodzież szkolna i dzieci mogą 
brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych. 
2. Udział w rajdzie odbywa się na własną odpowiedzialność. 
3. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 14.06.2022 r. lub do wyczerpania miejsc 
pod adresem: 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 
Oddział Zespołu w Charzykowach 
Zaborski Park Krajobrazowy 
ul. Turystyczna 10  
89-606 Charzykowy  
e-mail: zpk@pomorskieparki.pl 
Druk zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu. 
4. Ze względu na ograniczoną ilość uczestników o zakwalifikowaniu się do udziału 
w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń. 
5. Uczestnicy rajdu zostaną ubezpieczeni. 
Uprawnienia uczestników: 
1. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 
2. Uczestnicy rajdu otrzymają: 
- butelkę filtrującą, pakiet nasion do wysiania kwietnej łąki, pamiątkowy znaczek 
oraz koszulkę;  
- gorący posiłek w Lasce. 
3. Wśród wszystkich uczestników Rajdu zostaną rozlosowane nagrody - 
niespodzianki. 
Transport: 
1. Organizatorzy nie zapewniają transportu (z wyjątkiem trasy rowerowej nr I). 

2. Uczestnicy rajdu we własnym zakresie muszą dotrzeć na miejsce zbiórki, dlatego 
prosimy o szczegółowe zapoznanie się z opisem tras (start/meta).  
Obowiązki uczestników: 
1. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać: 
- dowód osobisty lub legitymację szkolną, 
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- odpowiedni strój turystyczny, 
- uczestnicy rajdu rowerowego – sprawny technicznie rower, zaleca się posiadanie 
kasku ochronnego, kartę rowerową lub prawo jazdy. 
2. Każdy uczestnik powinien przestrzegać zasad regulaminu oraz bezwzględnie 
przestrzegać zaleceń i wskazań Organizatora, zasad ochrony przyrody oraz zasad 
prawa ruchu drogowego. 
3. Uczestnicy rajdu zgłaszają się w wyznaczonym punkcie startowym w godzinach 
podanych dla poszczególnych tras. 
Uwagi końcowe: 
1. Podczas trwania rajdu Organizatorzy zapewniają obsługę medyczną. 
2. Za ewentualne wypadki i szkody wyrządzone w czasie trwania rajdu Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności. 
3. Wszelkich informacji udziela Organizator rajdu. 
4. Nr telefonów kontaktowych Organizatora w czasie trwania rajdu: 
Mariusz Grzempa tel. 727660068  
Dorota Krzoska tel. 727660065 (pod tym nr tel. opieka medyczna) 
6. Piesze trasy rajdu zaliczane są do cyklu imprez Grand Prix Borów Tucholskich w 

Nordic Walking. Więcej informacji na temat Grand Prix na stronie 
www.charzykowy.pl 
 
Trasy rajdu (na wszystkich trasach Organizator zapewnia edukatorów): 
I TRASA (ROWEROWA): 
godz.  9.30 - zbiórka uczestników przy siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w 
Kłącznie, godz.  9.45 wyjazd   
Kłączno – Luboń – leśnictwo Modrzejewo – dolina Kulawy – Laska (poczęstunek i 
zakończenie ok. godz. 14.00) 
Długość trasy ok.  25 km. Opiekun grupy: Hubert Należyty, Tomasz Kiedrowki 
Na tej trasie Organizatorzy zapewniają transport osób i rowerów z Laski do 
Kłączna po zakończeniu Rajdu 
link do miejsca startu i mety w mapach google  
https://goo.gl/maps/8kNbw8mKRbvKQQnM7 
 
II  TRASA (ROWEROWA): 
godz.  9.15 - zbiórka uczestników na parkingu przy budynku Nadleśnictwa 
Przymuszewo w Lasce, godz. 9.30 wyjazd   
parking przy budynku Nadleśnictwa Przymuszewo w Lasce – Parzyn – 
Przymuszewo – leśnictwo Dywan – wokół jezior Małe i Wielkie Sarnowicze – 
Trzebuń – Główczewice – Leśno – Kaszuba - parking przy budynku Nadleśnictwa 
Przymuszewo w Lasce (poczęstunek i zakończenie ok. godz. 14.00) 
Długość trasy ok.  51 km. Opiekun grupy: Jan Kowalke, Wojciech Kiełpikowski 
link do miejsca startu i mety w mapach google 
https://goo.gl/maps/vtkMKpHhc6EoCfQF8 
 
III TRASA (ROWEROWA): 
godz.   9.15 - zbiórka uczestników na parkingu przy budynku Wyłuszczarni Nasion 
w Klosnowie, godz.  9.30 wyjazd   
parking przy Wyłuszczarni Nasion w Klosnowie – Funka – szlakiem Kaszubskiej 
Marszruty przez Małe Swornegacie do Swornegaci - Zbrzyca – Śluza -  parking przy 
budynku Nadleśnictwa Przymuszewo w Lasce (poczęstunek ok. godz. 14.00) - 
Asmus  - Czernica – Męcikał - szlakiem Kaszubskiej Marszruty do Powałek - parking 
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przy Wyłuszczarni Nasion w Klosnowie (zakończenie) 
Długość trasy ok. 59 km. Opiekun grupy: Danuta Kocińska, Adam Szamocki 
link do miejsca startu i mety w mapach google  
https://goo.gl/maps/N2wpWhUTHwEDL4eB9 
 
IV  TRASA (PIESZA): 
godz. 9.15 - zbiórka uczestników na parkingu przy budynku Nadleśnictwa 
Przymuszewo w Lasce; godz.  9.30 wyjście 
Laska – kompleks łąk w Lasce - Modziel - Parszczenica - Śluza - jez. Czarne - jez. 
Zmarłe - Laska (poczęstunek i zakończenie ok. godz. 14.00)  
Długość trasy ok.  18 km 
Opiekun grupy: Mariusz Grzempa, Grażyna Jaszewska 
link do miejsca startu i mety w mapach google 
https://goo.gl/maps/vtkMKpHhc6EoCfQF8 
 
V  TRASA (PIESZA): 
godz. 9.15 - zbiórka uczestników na parkingu przy budynku Nadleśnictwa 
Przymuszewo w Lasce; godz.  9.30 wyjście 
parking przy budynku Nadleśnictwa Przymuszewo w Lasce – północny brzeg jez. 
Laska do leśnictwa Laska – ścieżka przyrodnicza Dolina Kulawy – Widno – północna 
granica rezerwatu Piecki – wschodni brzeg jez. Nawionek – zachodni brzeg jez. 
Zmarłe - parking przy budynku Nadleśnictwa Przymuszewo w Lasce (poczęstunek i 
zakończenie ok. godz. 14.00) 
Długość trasy ok.  17 km. Opiekun grupy: Justyna Rymon Lipińska, Bartosz 
Czarnecki 
link do miejsca startu i mety w mapach google 
https://goo.gl/maps/vtkMKpHhc6EoCfQF8 
 
VI TRASA (PIESZA): 
godz. 9.15 - zbiórka uczestników na parkingu przy budynku Nadleśnictwa 
Przymuszewo w Lasce; godz.  9.30 wyjście  
parking przy budynku Nadleśnictwa Przymuszewo w Lasce -  ścieżka przyrodnicza 
Dolina Kulawy - Dolina Mnichów - Orzechowo - Widno - obejście jez. Nawionek - 
zachodni brzeg jez. Zmarłe - parking przy budynku Nadleśnictwa Przymuszewo w 
Lasce (poczęstunek i zakończenie ok. godz.14.00) 
Długość trasy ok.  16 km. Opiekun grupy: Agnieszka Cysewska, Joanna Majkowska 
link do miejsca startu i mety w mapach google 
https://goo.gl/maps/vtkMKpHhc6EoCfQF8 
 
Załączniki do regulaminu: 
- mapa tras pieszych i rowerowych rajdu 
- karta zgłoszenia 
Organizacja rajdu finansowana jest przez Wojewódzki Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe  
 

ZAPRASZAMY! 
 

Zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  
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1)  Administratorem danych osobowych  jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z w Słupsku 

ul. Poniatowskiego 4a, Oddział Zespołu Zaborski Park Krajobrazowy ul. Turystyczna 10 89-606 

Charzykowy  tel. 52 3960964. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl  

3)  Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Rajdu tj. ewidencji uczestników 

rajdu, kontaktu z uczestnikami, publikowania wizerunku na stronie internetowej , Facebooku, 

opracowywanie sprawozdań.  

4)  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osób lub ich opiekunów prawnych 

uczestniczących  w Rajdzie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do 

wzięcia udziału w Rajdzie.  

5)  Dane osobowe będą przechowywane niezbędny do realizacji ww. celu , natomiast w przypadku 
cofnięcia zgody - do momentu jej cofnięcia. 
6) Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania ich usunięcia, bycia zapomnianym oraz 
prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej 
została udzielona zgoda. 
7) Dane osobowe w przypadku umieszczania zdjęć na profilu społecznościowym Facebook będą 
przekazywane do państwa trzeciego. Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony 
zapewnianej na podstawie założeń Tarczy Prywatności UE-USA. Właściciel portalu zobowiązuje się 
do ich przestrzegania https:pl-pl.facebook.com/about/privacyshield/. 
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