INFORMACJA KRAJOZNAWCZA

XXXIX Rajd Pieszy
Gmina Manowo leży w środkowej części powiatu koszalińskiego województwa zachodniopomorskiego. Regularna w swoim kształcie sąsiaduje z miastem
Koszalinem oraz gminami miejsko-wiejskimi Sianów, Bobolice, Polanów i gminą wiejską Świeszyno. Miejscowości gminy łączy sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Gmina oddalona jest od miasta Koszalina
o 0,80-18,0 km (granice gminy) oraz ok. 15 km od morza. Granice naturalne
wyznaczają: od północy rzeka Dzierżęcinka, kanał łączący jeziora Policko i Lubiatowo oraz rzeka Unieść, od wschodu jezioro Niecemino, od południowego
wschodu rzeka Radew. Południowo - zachodnią granicę wyznacza część jeziora Hajka wraz z kanałem, natomiast od zachodu rzeka Bagnica oraz kanały.
Przez gminę przebiega droga krajowa Nr 11 Kołobrzeg - Koszalin – Poznań.
Cewlino
Wieś na Równinie Białogardzkiej, w gminie Manowo, przy lokalnej drodze
Bonin- Świeszyno. W średniowieczu właścicielem miejscowych włości był ród
von Glasenappów. W wykazie właścicieli dóbr pod rokiem 1892 figuruje nazwisko Holtz. Przy wjeździe do miejscowości od strony drogi krajowej nr 11 z
prawej strony mijamy dwa urokliwe oczka jeziorne, powstałe w dawnych wyrobisk żwiru.

Tekst: oficjalny serwis gminy Manowo

„ZDOBYWAMY SIEDMIOMILOWE BUTY”
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Zacisze - Cewlino
www.koszalin.pttk.pl

I. ORGANIZATOR:
• Oddział Koszaliński PTTK
III. KIEROWNICTWO RAJDU:
1. Komendant Rajdu
2. Przodownik trasy pieszej
3. Konkursy sprawnościowe
4. Meta, sekretariat

II. WSPÓŁORGANIZATOR:
• HKTP PTTK „Dreptak” Świeszyno
• Gmina Miasto Koszalin
–
–
–
–

Mieczysław Szocik
Mieczysław Szocik
obsługa programowa HKTP PTTK „Dreptak”
Krystyna Karpowicz, Radosław Brzeziński

IV. CELE RAJDU:
1. Poznanie uroków przyrodniczych gminy Manowo.
2. Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne – Odznaka Turystyki Pieszej, Turysta Przyrodnik oraz regionalnych.
3. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku po szkole i pracy.
V. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
12.05..2018 r. – Gmina Manowo.
godz. 8.45 – Zbiórka uczestników na parkingu przy Dworcu PKP w Koszalinie. Wyjazd uczestników trasy pieszej autokarami.
godz. 9.30 – Start trasy pieszej.
godz. 12.30 – Posiłek turystyczny, konkursy sprawnościowe.
godz. 14.30 – Zakończenie rajdu, powrót do Koszalina autokarami.
VI. TRASY RAJDU:
– PIESZA
– Zacisze - Cewlino (8 km)
VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 9.05.2018 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 do poniedziałku do godz.
17.00 (9.05.2018). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Grupy zgłaszają się na załączonej karcie zgłoszeniowej.
Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz samorealizacji imprezy:
z własnym transportem

pozostali

członkowie PTTK
z opłaconą składką

5,00 zł

9,00 zł

7,00 zł

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 !!!

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej od uczestników posiadania odpowiedniego sprzętu i wyposażenia.
2. Uczestnikiem Rajdu może zostać turysta, który bezwzględnie w terminie do dnia
9.05.2018 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. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na
odpowiedzialność osób dorosłych.
4. Każda grupa powinna posiadać własną apteczkę.
IX. 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.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Osoby, które nie zgłoszą się na Rajd, tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, regulaminu
i zaleceń organizatorów.
4. Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone.
5. 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.

Chcesz być informowany na bieżąco? Zapisz się do newslettera.
Zachęcamy do przesyłania do nas zdjęć z naszych imprez.

KARTA
ZGŁOSZENIA
instytucja zgłaszająca
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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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TRASA:

¨ piesza
PRZEBIEG: Zacisze - Cewlino
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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

