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Elbląg – Malbork – Białą Góra - Gniew – Tczew 
- Gdańska Głowa – Rybina – Kąty Rybackie  
– Krynica Morska – Piaski – Nowa Pasłęka  
– Frombork – Tolkmicko – Suchacz - Elbląg 

07.06. – 28.06.2014 r. 

Regulamin - Program 



REGULAMIN 
XXXVI Międzynarodowego Rejsu Żeglarskiego PTTK 

„Poznajmy Pętlę Żuławską i Zalew Wiślany 2014” 
 

I. CEL I CHARAKTER IMPREZY 

Realizując statutowe cele PTTK chcemy udowodnić, że żeglarstwo czy 
motorowodniactwo to doskonały sposób na czynny odpoczynek na wodzie. 
Połączenie zwiedzania oraz poznawanie uroków przyrody i urzekających 
krajobrazów z podróżowaniem po szlakach wodnych naszego pięknego kraju. 
Jednocześnie chcemy poznać infrastrukturę nowo zmodernizowanych przystani 
Szlaku Pętli Żuławskiej i Zalewu Wiślanego, zapoznać się z ich rozwiązaniami 
technicznymi oraz organizacyjnymi. Ocenić ofertę turystyczną, zachwycić się 
odbudowaną elbląska starówką, pięknem Malborka, Gniewu, Tczewa, pochylić się 
Historii w Muzeum w Stutthofie, poznać zasadę działania wahadła Foucaulta we 
fromborskiej Wieży Radziejowskiej. 
Płynąc Pętlą Żuławską i wodami Zalewu Wiślanego będziemy utwierdzać w 
słuszności podjętych decyzji władze administracyjne i samorządowe oraz zachęcać 
je do dalszego inwestowania w mariny i przystanie na swoim terenie, tak aby droga  
E 70 jeszcze bardziej sprzyjała uprawianiu turystyki wodnej na europejskim poziomie. 
Rejs w swoim założeniu jest imprezą niekomercyjną –non profit. 

II. ORGANIZATORZY REJSU 

-Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK 
-Centrum Turystyki Wodnej PTTK 
-Partnerzy – marszałkowie województw pomorskiego i warmińsko- mazurskiego,   
 Pętla Żuławska Sp. z o. o, samorządy lokalne na trasie rejsu  
 
III. ADRES ORGANIZATORA WYKONAWCZEGO 
Górnośląski Oddział PTTK 
00-013 Katowice,  
ul. Staromiejska 4, tel. 32 253-03-62 
 
IV. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE 
- Zarząd Główny PTTK w Warszawie 

V. KIEROWNICTWO REJSU 
Komandor Rejsu – Wojtek Skóra na jachcie „Amper”,  
tel. 602451456, e-mail: wojtek.skora@pttk.pl 
VI. ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia załóg na własnym lub czarterowym sprzęcie dokonują sternicy/ armatorzy 
– do bezpośredniego organizatora rejsu (pkt. III i V) na załączonych kartach zgłoszeń 
w terminie do 18.05.14r. lub w wyjątkowych przypadkach w dniu rozpoczęcia rejsu u 
Komandora Rejsu.  
 



VII. WPŁATA NA SAMOORGANIZACJĘ IMPREZY 
CAŁY REJS  
- 300,00 zł od jachtu dla członków PTTK z ważną legitymacją, 
- 340,00 zł od jachtu dla niezrzeszonych w PTTK. 
Konto: Górnośląski Oddział PTTK: 21 1050 1214 1000 0007 0055 6913, koniecznie z 
dopiskiem „REJS”  
 
VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA W RAMACH WPŁATY DLA STERNIKA 
JACHTU 
- koszulka rejsowa,  
- czapeczka rejsowa,  
- banderka rejsowa, 
- ubezpieczenie NNW 
- koszty śluz, 
- znaczek rejsowy (buton) dla całej załogi, 
- naklejka rejsowa – samoprzylepna, 
- pieczątka okolicznościowa (do wykorzystania), 
- opłaty postojowe w marinach, 
- niespodzianki. 
 

IX. UDZIAŁ WŁASNY UCZESTNIKÓW 
- opłaty za prąd i prysznic na przystaniach, 
- slipowanie łodzi dźwigiem w Elblągu (2x 50zł)  
- paliwo do jachtu,  
- wyżywienie,  
- bilety wstępu do niektórych zwiedzanych obiektów, 
- humor i uśmiech obowiązkowe,  
- mile widziane instrumenty muzyczne i inne rozweselające. 
- udział w konkursach: kanapkowym, przygotowania koktajli, fraszek,  
- uczestnictwo w kręgu wodnym, przygotowaniu grogu, balu piżamowców. 

X. SPRZET PŁYWAJĄCY 
Jachty żaglowe i motorowodne zgłoszone do udziału w rejsie muszą być sprawne,    
w dobrym stanie technicznym, posiadające dokumenty rejestracyjne, oświetlenie 
nawigacyjne, wyposażone w niezbędny sprzęt ratunkowy, p.poż, w miarę możliwości 
w toaletę chemiczną.  
Posiadanie w/w wyposażenia jachtu będzie warunkiem dopuszczenia go do rejsu, 
bez względu na wcześniejsze jego zgłoszenie i poniesione koszty.  
Za bezpieczeństwo załogi w czasie rejsu odpowiada sternik jachtu (zaleca się 
posiadanie ubezpieczenia OC - sternika). 
 

 

 

 

 



PROGRAM-HARMONOGRAM 

XXXVI Międzynarodowy Rejs Żeglarski PTTK 
”Poznajmy Pętlę Żuławską i Zalew Wiślany 2014” 

 

· TERMIN – 07.06.2014 r. – 28.06.2014 r. 

· TRASA - Elbląg – Malbork – Białą Góra - Gniew – Tczew - 
Gdańska Głowa – Rybina – Kąty Rybackie – Krynica Morska – Piaski – Nowa 
Pasłęka – Frombork – Tolkmicko – Suchacz - Elbląg    

· Dzień   

Dzień 1,  
sobota, 07.06 

· Elbląg - przyjazd załóg i rozładunek łodzi, slipowanie 
łodzi-dźwig – Jachtklub Elbląg (NOCLEG)  

Dzień 2, niedziela, 
08.06  

· Elbląg-zwiedzanie miasta z przewodnikiem 

Dzień 3, 
poniedziałek 09.06 

· 33km: Elbląg- Kanał Jagielloński, Nogat: śluza 
Michałowo, śluza Rakowiec -Malbork,  (NOCLEG) 

Dzień 4,  
wtorek, 10.06 

· Malbork- zwiedzanie zamku, inscenizacja Światło          
i Dźwięk (NOCLEG) 

Dzień 5,  
środa, 11.06 

· 26 km: Malbork – Nogat: śluza Szonowo, śluza Biała 
Góra, Wisła: Gniew (postój na Wierzycy), 
zwiedzanie zamku (NOCLEG) 

Dzień 6, czwartek, 
12.06 

· 30 km: Gniew - Tczew (NOCLEG) 

Dzień 7,  
piątek, 13.06 

· Tczew- zwiedzanie miasta i Państwowego Muzeum 
Morskiego – jacht Opty (NOCLEG) 

Dzień 8,  
sobota, 14.06 

· 42 km:  Tczew –śluza Gdańska Głowa- Szkarpawa 
–Drewnica – Rybina (NOCLEG) 

Dzień 9, niedziela, 
15.06 

· Rybina:  zwiedzanie Muzeum Stutthof w Sztutowie   
(NOCLEG) 

Dzień 10, 
poniedziałek, 16.06 

· 15-20 km: Rybina - Wisła Królewiecka- Kąty 
Rybackie lub Szkarpawa- Kąty Rybackie (NOCLEG) 

Dzień 11,  
wtorek, 17.06 

· Katy Rybackie – Krynica Morska; pływanie po 
Zalewie Wiślanym (NOCLEG) 

Dzień 12,  ·  Krynica Morska – dzień wolny, plażowanie, imprezy 



                      
                       Podczas całego rejsu, w zależności od pogody i możliwości technicznych 

przewiduję spotkania z władzami lokalnymi, stowarzyszeniami i klubami żeglarskimi. 
Odbędzie się kilka imprez integracyjnych uczestników rejsu z gośćmi oraz rozegrane 
zostaną regaty żeglarskie.  
 

UDZIAŁ BIORĄ: żeglarze i motorowodniacy z Klubów Turystyki Wodnej PTTK oraz 
indywidualni żeglarze niezrzeszeni. 

 

 

środa, 18.06 integracyjne (NOCLEG)  

Dzień 13, czwartek, 
19.06 

·  Krynica Morska– plażowanie, dzień bosmański 
(NOCLEG)  

Dzień 14,  
piątek, 20.06 

· Krynica Morska  - Piaski  pływanie po Zalewie 
Wiślanym (NOCLEG) 

Dzień 15,  
sobota, 21.06 

 

· Piaski – Nowa Pasłęka pływanie po Zalewie 
Wiślanym - Dom Rybaka (grog i neptunalia dla 
neofitów)  (NOCLEG) 

Dzień 16, niedziela, 
22.06 

· Nowa Pasłęka- Braniewo: zwiedzanie miasta 
(NOCLEG) 

Dzień 17, 
poniedziałek, 23.06 

· Nowa Pasłęka – Frombork: pływanie po Zalewie 
Wiślanym (NOCLEG) 

Dzień 18,  
wtorek, 24.06 

· Frombork – zwiedzanie miasta i Muzeum Kopernika 
(NOCLEG) 

Dzień 19,  
środa, 25.06 

· Frombork – Tolkmicko; Pływanie po Zalewie 
Wiślanym, zwiedzanie Kadyn (NOCLEG) 

Dzień 20, czwartek, 
26.06 

· Tolkmicko – Suchacz: bal piżamowców (NOCLEG)  

Dzień 21,  
piątek, 27.06 

· Suchacz- dzień bosmański (NOCLEG) 

Dzień 22,  
sobota, 28.06 

· Suchacz – Elbląg: Jachtklub Elbląg – pożegnalne 
ognisko (NOCLEG) 

Dzień 23, niedziela, 
29.06 

· Elbląg- slipowanie łodzi: dźwig, wyjazd do 
macierzystych portów  zamieszkania 



ZAŁOŻENIA OGÓLNE : 

XXXVI Międzynarodowy Rejs Żeglarski „Poznajmy Pętle Żuławską i Zalew Wiślany -
2014”– jest najważniejszą imprezą żeglarsko – motorowodną organizowaną przez 
Komisję Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK i Centrum Turystyki Wodnej PTTK. 
Rejs ten jest kontynuacją przedsięwzięcia – „Poznajemy nowe śródlądowe szlaki 
wodne”. Po Wiśle, Odrze, Pętli Wielkopolskiej chcemy tym razem opłynąć Szlak Pętli 
Żuławskiej i porty Zalewu Wiślanego. Chcemy pokazać naszym turystom wodnym 
historię mijanych miejscowości, ich zabytki oraz atrakcje turystyczne. Rejs ten będzie 
okazją do odwiedzenia nowych lub zmodernizowanych przystani i marin. 
Przed nami do pokonania około 340 km rz. Nogatem, Wisłą, Szkarpawą, Wisłą 
Królewiecką, Pasłęką, rzeką Elbląg, z pływaniem i regatami  po wodach Zalewu 
Wiślanego. Będziemy zwiedzać Malbork i Gniew, Państwowe Muzeum Wisły w 
Tczewie, obóz koncentracyjny w Stutthofie, Muzeum Kopernika we Fromborku by 
wrócić do Elbląga i tam w Jachtklubie Elblag zakończyć rejs.  
Na trasie rejsu oczekuje nas 5 śluz i różne warunki nawigacyjne. Będzie to 
sprawdzian umiejętności żeglarskich i motorowodniackich, zdyscyplinowania, 
wzajemnej pomocy oraz życzliwości w różnych warunkach nawigacyjnych                   
i pogodowych. 
 
                                                                                 Zachęcając i zapraszając  
                                                                                      Komandor rejsu 
                                                                                        Wojtek Skóra 
 

Dojazd do Jachtklubu Elbląg 

 

                                                                                                 


