INFORMACJA KRAJOZNAWCZA

Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw
przed rozpoczynającym się adwentem. Przypadają zawsze 30 listopada. Po
ostatniej szalonej nocy nadchodzi adwent, w którym kościół zakazuje urządzania hucznych zabaw.
Z tej okazji organizowane są także wieczory wróżb. Jednak je należy wykonywać w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji, czyli w nocy
z 29 na 30 listopada. Tak więc lanie wosku oraz inne wróżby andrzejkowe należy wykonywać wieczorem 29 listopada.
Tekst: Gazeta Lubuska
Rajd rozpoczniemy w miejscowości Dobrzyca, która po raz pierwszy
wzmiankowana była w źródłach historycznych w roku 1356, ale wiadomo, że
osadnictwo na tym terenie miało miejsce wcześniej. Dobrzyca jest jedną
z największych wsi gminy Będzino. Jest tu neogotycki kościół z 1867 roku pod
wezwaniem Świętej Trójcy, ale od wielu lat największą atrakcją turystyczną jest
zespół ogrodów tematycznych „Hortulus”, odwiedzany w sezonie od wiosny
do jesieni przez dziesiątki tysięcy zwiedzających. Szczególnie pięknie jest tu w
okresie kwitnienia tulipanów, ale każda pora roku odkrywa przed turystami
niepowtarzalne uroki. Warto tu przyjechać...
Z Dobrzycy pomaszerujemy w kierunku wsi Komory (wariant krótszy na
niepogodę) lub na Wierzchominko (wariant dłuższy, na dobrą pogodę 11,5
km). Dotrzemy polnymi drogami do trasy ekspresowej S6 i po jej przekroczeniu
będziemy w Będzinie. Tu spotkamy się z właścicielami piekarni „Bajgiel”,
którzy pokażą nam własną farmę fotowoltaiczną, gdzie panele słoneczne
zamieniają energię Słońca na elektrykę. Po krótkim spotkaniu ruszymy ścieżką
pieszo – rowerową do Łekna, gdzie w gościnnej szkole podstawowej będziemy
mieli metę rajdu. Zanim jednak zakończymy imprezę wejdziemy do
zabytkowego, gotyckiego kościoła, by poznać jego unikalne wnętrze.

XXVIII RAJD PIESZY
„ANDRZEJKI 2019"

Do zobaczenia na szlaku 30 listopada! Komendant rajdu - Radosław Siegieda.

30 listopada 2019 r.
Dobrzyca – Komory – Będzino - Łekno
www.koszalin.pttk.pl

I. ORGANIZATOR:
• Oddział Koszaliński PTTK
III. KIEROWNICTWO RAJDU:
1. Komendant Rajdu
–
2. Przodownicy trasy pieszej –
3. Meta, sekretariat
–

Radosław Siegieda
Radosław Siegieda, Hanna Siegieda
Marek Kubiak , Ewa Kubiak

IV. CELE RAJDU:
1. Poznanie uroków przyrodniczych gminy Będzino.
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:
30.11.2019 r. – Gmina Będzino.
godz. 8.45 – Zbiórka uczestników przy Szkole Muzycznej w Koszalinie, ul Fałata.
godz. 9.30 – Start trasy pieszej.
godz. 13.00 – 13.30 – Posiłek turystyczny.
godz. 14.00 – Zakończenie i powrót do Koszalina autokarem. Rozwiązanie rajdu na
parking przy Szkole Muzycznej w Koszalinie, ul. Fałata.
VI. TRASY RAJDU
– PIESZA
– Dobrzyca – Komory – Będzino - Łekno - 11 km.
VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 27.11.2019 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. 16.00 (25.11.2019). 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

8,00 zł

18,00 zł

16,00 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
27.11.2019 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

NAZWISKO I IMIĘ

TRASA:

¨ piesza
PRZEBIEG: Dobrzyca – Komory – Będzino - Łekno
¨ rowerowa
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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

