INFORMACJA KRAJOZNAWCZA
Rajd rozpoczniemy we wsi Gołogóra w gminie Polanów, usytuowanej wokół
jeziorka na morenowym wypiętrzeniu o wysokości ponad 200 m npm. Zabudowa wsi
składa się z kilkunastu domów jednorodzinnych i budynku Radiowo-Telewizyjnego
Centrum Nadawczego oddanego do użytku w 1965 roku z dwoma wysokimi stalowymi
masztami z odciągami linowymi, które ujrzymy już w czasie zbliżania się do wsi. Wyższy
maszt (270 m) znajduje się na 28 miejscu na liście najwyższych konstrukcji tego typu
w Polsce, niższy ma 115 m. Sygnał radiowo – telewizyjny pokrywa wschodnią część woj.
zachodniopomorskiego oraz zachodnią woj. pomorskiego.
Na trasę rajdu wyruszymy od starej lipy przy głównym wjeździe do Gołogóry,
w prawo, a ok. 200 m przed pierwszą zagrodą wsi Dalimierz znajdziemy monumentalne
ruiny po starej, niemieckiej Fabryce Kamienia Tłuczonego, wybudowanej tuż przed
II wojną światową. Prawdopodobnie kruszono tu zwożony z okolicy kamień i wysyłano
dalej do budowy dróg i umocnień militarnych. Obiekt wg historyków, mógł jednak mieć
zupełnie inne przeznaczenie, o którym na razie nikt nie wie. W bliskiej odległości ruin
w enklawie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Polanów, pomiędzy Gołogórą
a Dalimierzem znajduje się Góra Złocień, jedno z najwyższych, naturalnych wzniesień
województwa Zachodniopomorskiego, wynoszące 231,5 m npm. Na Górę Chełmską
(137 m) podczas naszego rajdu będziemy często patrzeć z góry!
Otoczeni malowniczym krajobrazem o urozmaiconej rzeźbie terenu, miniemy
zabudowania Głogowca, potem rozległe łąki, a po wejściu do lasu możemy napotkać ślady
dawnej poniemieckiej wsi Kaminhof (Kamień) – stare owocowe drzewa. Z prawej strony
leśnej drogi miniemy użytek ekologiczny „Bagno Hela”, miejsce występowania roślinności
bagiennej, bytowania i rozrodu ptactwa oraz innych gatunków zwierząt kręgowych
i bezkręgowych. Zagajnik leszczynowy zbliży nas do terenów kolejnej poniemieckiej wsi
Eichberg (Krzewiec). Po wyjściu z lasu ukaże się skraj jeziora Kamienne. Jezioro Kamienne
(166 m n.p.m.) stanowi górny zbiornik elektrowni szczytowo – pompowej „Żydowo”,
dolny zbiornik, to jezioro Kwiecko (86 m n.p.m.) Następnie pokonując dosyć strome
podejście wyjdziemy na potężną budowlę energetyczną: stację elektro – energetyczną
„Żydowo”. Zbliżymy się do celu naszej wędrówki, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Żydowie, gmina Polanów.
Tereny, przez które prowadzi trasa rajdu, to obszar chronionego krajobrazu Okolice Żydowo – Biały Bór: kompleks leśny, obejmujący niemal wszystkie typy siedliskowe
lasów, zbliżone wyglądem do naturalnych z sosną, bukiem, dębem, olszą czarną, brzozą,
różnego rodzaju tereny podmokłe, duże zbiorniki wodne i duża liczba zagłębień terenu
wypełnionych wodą w postaci nie tylko jezior ale i drobnych zbiorników trwałych i torfowisk.
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I. ORGANIZATOR:
• Oddział Koszaliński PTTK

III. KIEROWNICTWO RAJDU:
1. Komendant Rajdu
2. Szef Logistyki
3. Przodownik trasy pieszej
4. Konkurs krajoznawczy
5. Meta, sekretariat

II. WSPÓŁORGANIZATOR:
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Żydowie
• Gmina Miasto Koszalin
–
–
–
–
–

Zbigniew Szczepaniak
Józef Tokarz
Aldona Szczepaniak, Zbigniew Szczepaniak
Aldona Szczepaniak
Krystyna Karpowicz, Radosław Brzeziński

IV. CELE RAJDU:
1. Poznanie uroków przyrodniczych okolic Koszalina i gminy Polanów.
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:
16.06.2018 r. – Gmina Polanów.
godz. 8.30 – Zbiórka uczestników na parkingu przy Dworcu PKP w Koszalinie.
godz. 8.40 – Wyjazd uczestników trasy pieszej autokarami.
godz. 9.50 – Start trasy pieszej.
godz. 13.50 – Posiłek turystyczny, konkursy.
godz. 15.00 – Zakończenie rajdu, wyjazd do Koszalina. Przyjazd ok. godz. 15.50.
VI. TRASA RAJDU:
– PIESZA
– Gołogóra – ruiny fabryki kamienia - Głogowiec –

Jez. Kamienne – Żydowo długość trasy – 12 km
Drogi leśne i bezdroża o zróżnicowanym podłożu, częściowo podmokłe.
Na trasie brak sklepów z napojami.)
VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 13.06.2018 r. do godz. 12.00 biuro Oddziału w Koszalinie przy ul. Dworcowej 4/4, tel. 94 342-46-41. Biuro czynne poniedziałek, wtorek (1217), środa (11-16). Grupy szkolne prosimy o rezerwację miejsc do poniedziałku do
godz. 17.00 (11.06.2018). 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

7,00 zł

5,00 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
13.06.2018 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. 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

Oddział Koszaliński
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
75-201 Koszalin , ul. Dworcowa 4/4
tel. 94 342-46-41 • poczta@koszalin.pttk.pl

IMPREZA: XLIX Rajd Pieszy „W POSZUKIWANIU KWITNĄCEGO ŻARNOWCA”
DATA: 16.06.2018
L.P.

TRASA:
NAZWISKO I IMIĘ

 piesza
PRZEBIEG: Gołogóra – ruiny fabryki kamienia - Głogowiec – Jez.
 rowerowa Kamienne – Żydowo
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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

TELEFON

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego z siedzibą w Koszalinie przy ul. Dworcowej 4/4, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000187472. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: poczta@koszalin.pttk.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi
zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
3. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do
przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma
prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy
ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

