INFORMACJA KRAJOZNAWCZA

Rajd obejmie swoim zasięgiem miejscowości położone na terenie Powiatu Koszalińskiego. Szlak prowadzić będzie przez tereny należące do Pobrzeża Koszalińskiego, a bardziej szczegółowo mieszczące się w granicach Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego, który
jest obszarem chronionego krajobrazu o powierzchni 36 229 ha, leżącym nad Morzem Bałtyckim w woj. zachodniopomorskim. Teren Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego należy do
następujących gmin: miasto Kołobrzeg, gmina wiejska Kołobrzeg, gmina Ustronie Morskie,
gmina Będzino, gmina Mielno, miasto Koszalin, gmina Sianów, gmina Manowo, gmina Dygowo, miasto Darłowo, gmina Darłowo.
MARZANNA - Mara, Śmietka, Śmiercicha – pogańska, słowiańska bogini, symbol zimy
i śmierci, ciemności wspominana w kronikach Jana Długosza. Obrzęd ten związany jest
z nadejściem astronomicznej wiosny dnia 21 marca kiedy to następuje równonoc wiosenna. Obrzęd topienia lub palenia marzanny jest symbolem przepędzania zimna, ciemności i śmierci, aby szybciej nadeszło ciepło, jasność i przebudzenie się przyrody do życia.
Obecnie pierwszy dzień wiosny jest dla młodzieży także Dniem Wagarowicza.
OSIEKI -wieś położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim,
w gminie Sianów. Najbardziej zauważalnym zabudowaniem w Osiekach jest wysoka wieża,
która stanowi część ceglanego gotyckiego kościółka z XIV wieku. Jest to kościół parafialny
pw. św. Antoniego Padewskiego. Przy ulicy Parkowej znajduje się dwór Hildebrandów,
który wraz z dziewiętnastowiecznym parkiem założonym w stylu angielskim został wpisany
do rejestru zabytków. Został wybudowany w 1924 roku przez Karla Roberta Hildebranda.
Architektem osieckiego dworu był Schucht ze Szczecina. Budynek ma konstrukcję ryglową.
ŁABUSZ – część północna miasta Koszalina, położona nad jeziorem Jamno, na Wybrzeżu
Słowińskim. Teren Łabusza znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu Koszalińskiego
Pasa Nadmorskiego. Łabusz (wraz z Jamnem) został przyłączone jako część miasta Koszalina 1 stycznia 2010. Wcześniej miała status wsi, będącej siedzibą sołectwa w gminie Będzino. Nazwę Łabusz wprowadzono urzędowo w 1948 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę wsi Labus.
JAMNO - część miasta Koszalina (przyłączone jako część miasta Koszalina 1 stycznia 2010), położona w jego północnej części, ok. 1,3 km od brzegu jeziora Jamno, na Wybrzeżu Słowińskim. Teren Jamna znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego Nazwa wsi Jamno ma swoje korzenie w nazewnictwie słowiańskim. Zapewne pochodzi ona od słowa jama (według Lubinusa).. Nazwę wsi Jamno wprowadzono urzędowo w 1947 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę wsi – Jamund.
Pierwsza historyczna wzmianka o wsi Jamno pochodzi z roku 1278, kiedy to klasztor cysterek z Koszalina otrzymał patronat nad kościołem w Jamnie.
Opracował Marek Kubiak

XXXII Rajd
„NA TOPIENIE MARZANNY”

23 marca 2019 r.
Osieki – Łabusz - Jamno
www.koszalin.pttk.pl

I. ORGANIZATOR:
• Oddział Koszaliński PTTK

II. WSPÓŁORGANIZATOR:
• Gmina Miasto Koszalin
• Rada Osiedla Jamno – Łabusz

III. KIEROWNICTWO RAJDU:
1. Komendant Rajdu
– Ewa Kubiak
2. Przodownicy trasy pieszej – Marek Kubiak, Roman Jacewicz
3. Konkurs krajoznawczy
– Marcin Kruszczyński
4. Konkurs plastyczny
– Emilia Raczyńska
5. Gry planszowe
- Kazimierz Raczyński
6. Meta, sekretariat
– Radosław Brzeziński, Marek Kubiak
IV. CELE RAJDU:
1. Poznanie uroków przyrodniczych gminy 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:
23.03. 2019 r. – Gmina Sianów i Gmina Koszalin.
godz. 8.45 – Zbiórka na parkingu przy Szkole Muzycznej przy ul. Fałata.
godz. 9.30 – Start trasy pieszej. Na trasie zwiedzanie kościoła w Osiekach i konkurs
na najładniejszą Marzannę.
UWAGA!!! Marzanny tylko ekologiczne (papier, bibuła, drewno, słoma).
godz. 12.30-14.00 – Posiłek turystyczny, konkursy.
godz. 14.00-14.30 – Zakończenie i powrót autokarem na parking przy
Szkole Muzycznej ok. godz. 14.45.
VI. TRASY RAJDU
– PIESZA – Osieki – Łabusz - Jamno - (8 km).
VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 20.03.2019 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 (18.03.2019). 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

13,00 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 !!!

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
20.03.2019 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. Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku w związku z udziałem
w Rajdzie.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, regulaminu i zaleceń
organizatorów.
5. Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone.
6. Opłacenie wpisowego wiąże się z akceptacją regulaminu
7. 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.

Zapraszamy w szeregi Oddziału Koszalińskiego PTTK.
Informacje jak zostać członkiem PTTK na rajdzie lub na stronie
www.koszalin.pttk.pl
Przypominamy, że 31 marca 2019 mija ważność składki członkowskiej
za rok 2018.

KARTA
ZGŁOSZENIA
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Polskiego Towarzystwa
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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

