INFORMACJA KRAJOZNAWCZA

XXV Zimowy Rajd Pieszy
„W NIEZNANE”
"Mężczyzna z zakolami"
Recital Łukasza Majewskiego
Poeta i kompozytor, czołowy bard piosenki autorskiej Rzeczypospolitej. Przygodę z poezją śpiewaną rozpoczął w roku 2001 w folkowym zespole Vergil van Troff oraz w zespole kaVka. Od
roku 2005 występuje pod swoim nazwiskiem. Pisze również teksty dla innych wykonawców. W
roku 2013 ukazał się jego debiutancki tomik poezji „WierszTaki dla dzieci”. W tym samym roku
premierę miała płyta „Mężczyzna z zakolami" z autorskim repertuarem, a w roku 2015 - płyta
„Ad acta".
Dwukrotnie na Ogólnopolskim Turystycznym Przeglądzie Piosenki Studenckiej „Bazuna” jego
kompozycje wykonane wraz z zespołami Vergil van Troff oraz kaVka otrzymały tytuł rajdowej
piosenki roku – „Gdybyś latem zapytała” (2003) i „Piosenka o tym, jak to jest” (2004); za teksty
autorskie otrzymał tamże nagrodę im. Janka i Jacka Stefańskich. Łukasz przez ostatnie dziesięciolecie był jurorem konkursów na przeglądach „Bazuna”. Zdobywał także laury na innych przeglądach piosenki studenckiej, m.in. na łódzkiej „Yapie”; jest laureatem nagrody im. Wojciecha
Bellona na 43 Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie.
Twórczość Łukasza doceniła publiczność oraz jurorzy wielu ogólnopolskich festiwali piosenki
literackiej oraz autorskiej. Trzykrotny laureat Złotej Piątki na Międzynarodowym Festiwalu Bardów w Warszawie, na 17 Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Artystycznej w Rybniku wyśpiewał Grand Prix. Laureat Złotego Prysznica - I miejsce w konkursie XIX Ogólnopolskiego Turnieju
Śpiewających Poezję „Łaźnia” w Radomiu, na kolejnej XX „Łaźni” otrzymał nagrodę publiczności
– Diamentowy Prysznic. Laureat i innych przeglądów: 29 Ostrołęckich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA, 8 Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej „Wieczorne nastroje”, 5 Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Poetyckiej „O złote koło młyńskie”. Jest też akcent regionalny:
pierwsza nagroda i dyplom Ministra Kultury na Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja” w Kołobrzegu. O sobie mawia: "już nie młody, ale cały czas obiecujący...".

14 stycznia 2017 r.
Gmina Sianów
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I. ORGANIZATOR:
• Oddział Koszaliński PTTK
III. KIEROWNICTWO RAJDU:
1. Komendant Rajdu –
2. Prowadzenie trasy pieszej –
3. Konkursy
–
4. Meta, sekretariat –

II. WSPÓŁORGANIZATOR:
• Gmina Sianów
Józef Tokarz
Józef Tokarz, Radosław Siegieda
Kadra PTTK
Radosław Brzeziński, Danuta Cudzik

IV. CELE RAJDU:
1. Poznanie uroków krajoznawczo-przyrodniczych okolic Koszalina.
2. Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne – Odznaka Turystyki Pieszej oraz regionalnych.
3. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku po szkole i pracy.
V. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
14.01.2017 r. – Gmina Sianów
godz. 8.50 – Zbiórka uczestników na parkingu przy Dworcu PKP w Koszalinie. Wyjazd uczestników trasy pieszej autokarami na start.
godz. 9.30 –
Start trasy pieszej.
godz. 12.30 – Posiłek turystyczny, konkursy.
godz. 14.30 – Zakończenie rajdu. Wyjazd do Koszalina autokarem.

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej od uczestników posiadania odpowiedniego ubioru, sprzętu i wyposażenia.
2. Uczestnikiem Rajdu może zostać turysta, który bezwzględnie w terminie do dnia
11.01.2017 r. wpisze się na listę uczestników oraz wniesie opłatę. Po terminie nie
gwarantujemy wszystkich świadczeń (w przypadku wolnych miejsc).
3. Grupy szkolne biorą udział w drużynach, w których 1 opiekun przypada na
10 uczestników (trasa piesza). Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod
opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych.
4. Każda grupa powinna posiadać własną apteczkę.
X. ŚWIADCZENIA
1. Okolicznościowa plakietka i stempel rajdowy.
2. Ciepły posiłek na mecie rajdu.
3. Dyplomy i nagrody dla najlepszych uczestników konkursów.
4. Fachowa i troskliwa opieka na trasie turystycznej ze strony organizatorów.
5. Potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne.
6. Transport autokarowy w obie strony dla uczestników (w zależności od opcji).
7. Inne świadczenia w miarę pozyskania.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.
2.
3.

VI. TRASY RAJDU:
– PIESZA
– W nieznane (10 km)
VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 11.01.2017 r. do godz. 12.00 biuro Oddziału w Koszalinie przy ul. Dworcowej 4/4, tel. 94 342-46-41. Biuro czynne poniedziałek, wtorek (12-17), środa (11-16). Grupy szkolne prosimy o rezerwację miejsc autokarowych do wtorku do godz. 17.00 (10.01.2017). Ze względu na ograniczoną ilość
miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Z góry przepraszamy. Grupy zgłaszają się na karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do regulaminu.

4.
5.

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
Osoby, które nie zgłoszą się na Rajd, tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, regulaminu
i zaleceń organizatorów.
Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

UWAGA:
Członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni przez ZG PTTK - polisa zbiorowa. Uczniowie szkół posiadający wykupioną polisę szkolną – należy sprawdzić czy ubezpieczenie obowiązuje również w czasie wolnym od zajęć. Pozostałe osoby ubezpieczają się na własny koszt. Za
szkody wyrządzone wobec uczestników Rajdu przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator
nie odpowiada.

Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz samorealizacji imprezy:
z własnym transportem

pozostali

członkowie PTTK
z opłaconą składką

8,00 zł

18,00 zł

2 zł mniej

jeden rodzic, który przyjdzie z dwójką dzieci, płaci 2 zł mniej
W grupach szkolnych zwolniony z opłaty jest 1 (jeden) opiekun przypadający
na każde pełne 10 zgłoszonych osób, np. 10+1, 20+2 !!!

"TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA".
Mamy nadzieję, że włączycie się aktywnie całymi
wielopokoleniowymi rodzinami.
Zapraszamy w progi Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
Już dziś zapisz się do PTTK!

KARTA
ZGŁOSZENIA
instytucja zgłaszająca

Oddział Koszaliński
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
75-201 Koszalin , ul. Dworcowa 4/4
tel. 94 342-46-41 • poczta@koszalin.pttk.pl
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Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, zarządzeń organizatora i Karty Turysty.

data zgłoszenia

podpis kierownika grupy

pieczątka i podpis zgłaszającego

