
IV Pomorski Ogólnopolski Rajd Pieszy Radców Prawnych – Mierzeja Wiślana 2017, 
czyli na kresach między Bałtykiem a Zalewem Wiślanym 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Drodzy Aplikanci Radcowscy! 

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące IV Pomorskiego Ogólnopolskiego Rajdu 
Radców Prawnych Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku informujemy, że 
tegoroczny Rajd planowany jest w terminie 8-11 czerwca 2017 r. 

Przenosimy się w tym roku w okolice zwane niegdyś Mierzeją Świeżą lub Mierzeją Fryską, a 
od kilkudziesięciu lat – Mierzeją Wiślaną. Od czasu spotkań turystycznych w Łebie i 
okolicach, upodobaliśmy sobie spacery wspinaczkowe po wydmach. Dla tych, którzy je wciąż 
wspominają mamy dobrą wiadomość: Mierzeja Wiślana to w istocie w całości wydma, której 
wysokość w najwyższym punkcie osiąga 56 m n.p.m. (Wielbłądzi Garb). 

 

  

Naszym punktem wypadowym będzie miejscowość Piaski k. Krynicy Morskiej, skąd już 
tylko godzina drogi pieszo do granicy z Federacją Rosyjską. Podejmie nas Willa „Słoneczna” 
w Piaskach przy ul. Słonecznej 41 położona tuż nad Zalewem Wiślanym, 500 m od 
morza.  Zakwaterowanie w pokojach z łazienkami 2, 3, 4 i 5 osobowych. Wyżywienie w 
restauracji znajdującej się w sąsiednim budynku (Four Winds). 



W programie m.in.: 

– rajd pieszy po Mierzei Wiślanej, 

– rejs statkiem po Zalewie Wiślanym do Tolkmicka, rajd pieszy oraz zwiedzanie Tolkmicka i 
Kadyn, 

– lot balonem, 

– kolacje przy ognisku. 

Szczegółowy opis tras wkrótce. Skala trudności: łatwa. 

Ponadto dla uczestników Rajdu będzie możliwość wypożyczenia łódki. 

 

Koszt uczestnictwa to: 

250 zł – dla aplikantów z OIRP w Gdańsku wraz małżonkami i dziećmi, 
290 zł – dla wszystkich radców prawnych i aplikantów pozostałych Izb wraz z małżonkami i 
dziećmi 
520 zł – dla osób spoza samorządu radcowskiego 

Uwaga: ceny za jedną osobę. W przypadku wyjazdu z dziećmi prosimy o podanie wieku 
dziecka (jeśli nie korzysta z wyżywienia cena będzie odpowiednio niższa, możliwe 
zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym z rodzicami, itp.). 

Koszt uczestnictwa obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 8 czerwca do 
śniadania 11 czerwca br. oraz udział w wycieczkach i atrakcjach objętych programem Rajdu. 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie karty zgłoszenia wraz z dowodem przelewu za 
uczestnictwo na adres poczty elektronicznej: magdalena.moroz@oirp.gda.pl lub pocztą 
tradycyjną na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35, 80-
803 Gdańsk. 

  

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gdańsk 

50 1090 1098 0000 0000 0901 6183 

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 12 maja 2017 r. Proszę jednak pamiętać, że ilość miejsc 
jest ograniczona!!! 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku 

 



 

 

http://oirp.gda.pl/wiadomosci/iv-pomorski-rajd-pieszy-radcow-prawnych-mierzeja-wislana-2017/mapa1/

