INFORMACJA KRAJOZNAWCZA

...to święto turystyki obchodzone corocznie 27 września od 1979 roku, ustanowione przez organizację branżową,
jaką jest Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), do której Polska należy od
1975 roku. Celem tego dnia jest podniesienie świadomości na temat roli, jaką
odgrywa turystyka w ramach społeczności międzynarodowej i pokazania, jak
wpływa na społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne wartości na całym
świecie.

Szlak Porwanego Księcia
Niebieski szlak, długości 12,6 km ma swój początek na skraju lasu u wylotu koszalińskiej drogi nr 6 w kierunku Gdańska i prowadzi leśnymi, stromymi, trudnymi do przejechania rowerem zboczami do pobliskiego Sianowa.
Po ponadkilometrowej wspinaczce leśnymi duktami na Górę Chełmską, minięciu wieży widokowej trasa opuszcza się północno-wschodnim zboczem Krzyżanki do podnóża góry, zbiegając się dwukrotnie z Pętlą Tatrzańską. Po przejściu szosy Koszalin - Sianów prowadzi obok stawów rybnych, później skrajem
głębokiego jaru na leśną następnie polną drogę w kierunku miejscowości Kłos.
Za mostem na Unieści, chodnikiem obok szosy Koszalin - Gdańsk szlak wiedzie
do końcowego punktu - przystanku podmiejskiej linii autobusowej nr 7 w Sianowie, tuż obok fabryki zapałek. Nazwę swą trasa zawdzięcza wydarzeniu, mającemu miejsce wiosną 1475 roku, u podnóża Góry Chełmskiej. Żądni przygód
towarzysze księcia polującego w koszalińskich lasach, dokonali rozboju na handlowym szlaku wiodącym w kierunku Gdańska. Traf sprawił, iż ofiarą napaści
padli miejscowi kupcy, którzy wezwali na pomoc zbrojnych koszalinian i wspólnie ruszyli na zamek w Sianowie, gdzie przebywał Bogusław X. Po krótkiej
walce zakończonej zwycięstwem mieszczan, porwano rannego księcia i skrępowanego przewieziono do miasta. Pięć lat później Książe, już jako władca całego
Pomorza Zachodniego, triumfalnie wjechał do Koszalina, w którym ludność
przywitała go na klęczkach, a patrycjat darował spłatę starych długów i przyjął
kilkudniową ucztą.

XXXIX ZLOT
ODDZIAŁU KOSZALIŃSKIEGO PTTK Z OKAZJI
ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI

22 września 2018 r.
Koszalin - Sianów
www.koszalin.pttk.pl

I. ORGANIZATOR:
• Oddział Koszaliński PTTK

II. WSPÓŁORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie
• Gmina Miasto Koszalin

III. KIEROWNICTWO RAJDU:
1. Komendant Rajdu
–
2. Przodownicy trasy pieszej –
3. Konkurs krajoznawczy
–
Konkurs plastyczny
4. Meta, sekretariat

–

Józef Tokarz
Zbigniew Szczepaniak, Roman Jacewicz
Kazimierz Raczyński
Małgorzata Panasowiec, Magdalena
Mokracka
Krystyna Karpowicz, Radosław Brzeziński

IV. CELE RAJDU:
1. Poznanie uroków przyrodniczych Miasta Koszalin i gminy Sianów.
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:
22.09.2018 r. – Gmina Koszalin i gmina Sianów.
godz. 8.45 –
Zbiórka uczestników w wejściu na deptak przy ul. Rolnej.
godz. 9.00 –
Powitanie uczestników i start trasy pieszej.
ok. 13.00 – 13.30 – Posiłek turystyczny, konkurs krajoznawczy.
godz. 14.40 – Zakończenie rajdu, powrót do Koszalina autokarem.
VI. TRASY RAJDU
– PIESZA
– Koszalin - Sianów (niebieski szlak Porwanego Księcia) – 13 km.
VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 19.09.2018 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 (17.09.2018). 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

6,00 zł

10,00 zł

8,00 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
19.09.2018 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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Zlot Oddziału Koszalińskiego PTTK z okazji Światowego Dnia Turystyki

DATA: 22.09.2018
L.P.

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

