..:: Informacja turystyczna ::..
SZLAK PORWANEGO KSIĘCIA – niebieski
szlak pieszy o długości 12,6 km ma swój początek
na końcu ścieżki rowerowej u wylotu koszalińskiej
drogi nr 6 w kierunku Gdańska i prowadzi leśnymi, stromymi,
trudnymi do przejechania rowerem zboczami do pobliskiego
Sianowa.
Nazwa szlaku nawiązuje do historycznego wydarzenia z 1480
roku. Główną role odegrał w nim wtedy jeszcze młody Bogusław X, który wraz ze swym orszakiem bawił właśnie w sianowskim grodzie. Czasy były takie, że po lasach grasowali
niezbyt zacni rycerze i łupili kupców, którzy przejeżdżali traktem wiodącym z Koszalina w kierunku Słupska, przez pobliską Górę Chełmską. Traf chciał, że w czasie, kiedy Bogusław
wybrał się do lasu zapolować, całkiem niedaleko, w ręce takich właśnie rabusiów wpadli wracający z targu kupcy koszalińscy. Do cna ich łotrzykowie złupili, a że opór stawiali, to ich
na koniec tak solidnie obili, że nawet jeden z kupców ducha
wyzionął. Lamentując i biadoląc kupcy dotarli do Koszalina,
gdzie swoje żale wylali przed strażą w Bramie Młyńskiej,
a potem przed rajcami w ratuszu. Od ręki zorganizowana ekspedycja karna ruszyła na gród Podwilczów w Sianowie, gdzie
ponoć widziano paru konnych. Pech chciał, że natknęli się na
księcia Bogusława, którego nie poznawszy pojmali, spętali
i wraz ze świtą na wóz drabiniasty wrzucili. Nie pomogły zapewnienia księcia, że niewinny, że sam sprawców odnajdzie
i przykładnie ukarze. Tłum mściwy był i słuchać uważnie nie
chciał, a każdy mógł gadać, że książę, żeby się od kata wymówić. Triumfalnie wjechali na koszaliński rynek, spodziewając się nagród. Ale rajcy księcia poznali, strach na gawiedź
padł: sponiewierany własny pan, spętany książę i władca!
Książę srodze się obraził na mieszkańców Koszalina, nie skorzystał z gościny i udał się do Białogardu nie przyjmując przeprosin. Koszalinianie zabiegali o wstawiennictwo biskupa kamieńskiego i co znaczniejszych rycerzy, wreszcie książę Bogusław przyjął delegację, ale za wykupienie się od książęcego gniewu przyszło jej słono zapłacić. Z koszalińskiej kasy
miejskiej ubyło tytułem kary: 3000 złotych guldenów, cenny
klejnot i 500 guldenów dla księżnej pani. Bogusławowi darowano też zaciągnięty wcześniej u koszalińskich kupców dług
w wysokości kolejnych 500 guldenów. W ten sposób mieszkańcy naszego miasta zmyli plamę na honorze swego
władcy. Od tego czasu znane się stało powiedzenie: „Wolno
Koszalinowi robić głupstwa, ale musi za nie drogo płacić”.
Opracował: Wacław Nowicki

Krzyżanka – wzgórze o wysokości 136,2 m n.p.m. na Pobrzeżu Koszalińskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w granicach Koszalina. Jest najwyższą kulminacją wału Góry Chełmskiej. Stanowi
punkt widokowy na miasto i wybrzeże. Na przełomie XII i XIII wieku
na Krzyżance zbudowano kaplicę pw. Najświętszej Marii Panny. Źródła nie podają szczegółowej daty budowy, jednakże wiadomo ze
wzmianek źródłowych, że przed lokacją wsi Koszalin (w 1266 r.), istniała na Górze Chełmskiej w 1263 r. kaplica z proboszczem, przedstawiana jako miejsce licznych pielgrzymek. Kaplica posiadała
oświetloną w nocy wieżę, która zastępowała żeglarzom latarnię morską. W 1287 r. biskup kamieński Herman von Gleichen założył w Koszalinie żeński klasztor cysterek (reguły benedyktyńskiej) i oddał im
w opiekę kaplicę na Krzyżance. kaplica chrześcijańska została zburzona i rozebrana w okresie 1532–1533 po wielkim pożarze w 1530
roku. W bezpośrednim sąsiedztwie obecnej wieży widokowej znajdował się pomnik w formie krzyża zaprojektowany przez Karla Friedricha Schinkla upamiętniający żołnierzy poległych w wojnie napoleońskiej. Pomnik przedstawiał potężny krzyż osadzony na kamiennym
cokole, został odsłonięty w 1829 r. Budowla ta została wysadzona u
końca lat 60. XX wieku. 29 listopada 2005 r. przy wejściu do sanktuarium maryjnego odsłonięto pomnik „Drogi do Wolności” poświęcony
powstańcom listopadowym. Inicjatywa miała za cel upamiętnienia pobytu w Koszalinie polskich emigrantów po upadku powstania listopadowego.

IX Jesienny Rajd Pieszy

SZLAKIEM
PORWANEGO KSIĘCIA

..:: Odznaka Turystyki Pieszej ::..

Odznaka Turystyki Pieszej jest odznaką ustanowioną i nadawaną
przez PTTK w celu zachęcania społeczeństwa do uprawiania turystyki pieszej nizinnej, poznawania kraju ojczystego, jego przeszłości,
współczesnego dorobku, kultury, piękna krajobrazu i przyrody. OTP
można zdobywać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej odbywając
wycieczki piesze (1 km = 1 punkt) na terenach nizinnych oraz niektórych terenach wyżynnych kraju. Odznaka posiada kilka kategorii
i stopni: Siedmiomilowe Buty: srebrne i złote – odznaka dla dzieci do
10 lat, popularną, małą: brązową, srebrną i złotą, dużą: srebrną
i złotą, „Za wytrwałość w Turystyce Pieszej” w trzech stopniach, OTP
„Dla Najwytrwalszych” w trzech stopniach.

6 listopada 2021 r.

ZAPRASZAMY NA SZLAK
www.koszalin.pttk.pl

..:: Cele rajdu ::..

..:: Przyjmowanie zgłoszeń ::..

..:: Świadczenia ::..

• Poznanie uroków przyrodniczych i turystycznych Koszalina
i okolic – gminy Sianów.
• Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne – Odznaka
Turystyki Pieszej, Turysta Przyrodnik oraz regionalnych.
• Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej jako aktywnego
wypoczynku po szkole i pracy.

Zgłoszenia przyjmuje do dnia 03.11.2021 r. do godz. 17.00
biuro Oddziału w Koszalinie przy ul. Dworcowej 4/4,
tel. 94 342-46-41; email: oddzial@koszalin.pttk.pl Biuro
czynne od poniedziałku do środy w godz. 12.00-17.00. Każdy
uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Deklaracji uczestnika (COVID-19). Grupy zgłaszają się na załączonej karcie
zgłoszeniowej. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc
decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują:
• realizację programu i opiekę kadry PTTK,
• plakietkę rajdową i odcisk pamiątkowej pieczęci,
• transport autokarowy Koszalin-Sianów.
• gorący posiłek na mecie,
• potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej
i regionalne,
• dyplomy i nagrody dla najlepszych uczestników konkursów,
• inne świadczenia w miarę pozyskania.

..:: Organizator ::..
Oddział
Koszaliński
PTTK,
ul.
Dworcowa
tel. 94 342-46-41, oddzial@koszalin.pttk.pl

4/4,

..:: Kierownictwo ::..
Komendant:

Ewa Kubiak

Prowadzenie trasy:

..:: Wpisowe ::..
Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz samorealizacji imprezy:
pozostali uczestnicy

członkowie PTTK
z opłaconą składką

Radosław Brzeziński
Roman Jacewicz

9,00 zł

6,00 zł

Konkurs krajoznawczy:

Kazimierz Raczyński

Uczestnicy z własnym
transportem

członkowie PTTK
z własnym transportem

Sekretariat:

Marek Kubiak

6,00 zł

5,00 zł

jeden rodzic, który przyjdzie z dwójką dzieci,
płaci 2 zł mniej

..:: Termin i trasa rajdu ::..
Rajd odbędzie się w sobotę 6 listopada 2021 r. na trasie pieszej Sianów – Koszalin – Szlakiem Porwanego Księcia
ok .13 km. Meta – Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej.

W grupach szkolnych zwolniony z opłaty jest 1 (jeden)
opiekun przypadający
na każde pełne 10 zgłoszonych osób,
np. 10+1, 20+2 !!!

..:: Ramowy program ::..

..:: Warunki uczestnictwa ::..

godz. 8.50 – zbiórka uczestników w Koszalinie na parkingu
przy Szkole Muzycznej

1.

godz. 9.00 – Przejazd autokarami do Sianowa (cmentarz)
Wyjście na trasę pieszą. Na mecie odbędzie się konkurs krajoznawczy. Na uczestników będzie czekał gorący posiłek
(zupa).

2.

godz. 14.30 – podsumowanie i zakończenie rajdu, wręczenie
odznak, nagród i dyplomów. Rozejście uczestników do domów.

3.

4.

Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej
od uczestników posiadania odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Pamiętamy o aktualnych wymaganiach sanitarnych.
Uczestnikiem Rajdu może zostać turysta, który bezwzględnie w terminie do dnia 03.11.2021 r. wpisze się na
listę uczestników i wniesie opłatę. Po terminie nie gwarantujemy wszystkich świadczeń (w przypadku wolnych
miejsc).
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.
Każda grupa powinna posiadać własną apteczkę.

..:: Obowiązki uczestników ::..
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku w związku z udziałem w Rajdzie.
3. Uczestnicy zobowiązani są:
• stawić się na start w oznaczonym terminie i czasie,
• przestrzegać postanowień: Karty Turysty, bhp, p.poż,
regulaminu i Kierownictwa rajdu,
• posiadać niezbędny turyście sprzęt i ekwipunek umożliwiający wędrówkę w rożnych warunkach atmosferycznych,
4. Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone.

..:: Ubezpieczenie ::..
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.

..:: PTTK ::..

Zapraszamy do grona członków
Oddziału Koszalińskiego PTTK.
Informacje jak zostać członkiem PTTK na rajdzie
lub na stronie www.koszalin.pttk.pl

Oddział Koszaliński
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
75-201 Koszalin , ul. Dworcowa 4/4
tel. 94 342-46-41 • oddzial@koszalin.pttk.pl
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Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, zarządzeń organizatora i Karty Turysty.
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pieczątka i podpis zgłaszającego

DEKLARACJA UCZESTNIKA PTTK
na IX Jesienny Rajd Pieszy Szlakiem Porwanego Księcia
w dniu 6 listopada 2021 r.
Imię i nazwisko:

Posiadam potwierdzenie szczepienia przeciwko
COVID-19 (pełne szczepienie, druga dawka przynajmniej
10 dni przed wydarzeniem)

TAK / NIE

Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARSCoV-2 w wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, które:
1. w ciągu ostatnich 14 dni:
a) przebywały w kraju/regionie ryzyka wskazanych przez WHO i GIS;
b) miały kontakt z osobami z obszarów zagrożonych;
c) miały kontakt z osobami z COVID-19;
d) miały kontakt z osobami poddanymi kwarantannie;
e) miały gorączkę, kaszel, katar, zapalenie spojówek lub trudności w oddychaniu/duszności
2. przebywają na kwarantannie;
3. uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19;
4. w dniu imprezy mają podwyższoną temperaturę ciała, tj. 38 stopni i wyżej
(przed wejściem na teren imprezy każdemu uczestnikowi zostanie wykonany
pomiar temperatury).
Oświadczam, że nie ma przeciwskazań do mojego udziału w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu spełnienia
niezbędnych środków ostrożności podczas wydarzenia, w związku z sytuacją
epidemiczną.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń - art.
233 §1 i §6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze
mnie są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Data i podpis
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322)
2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz.
UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), informujemy, że:
1. Współadministratorami danych osobowych uczestników wydarzenia są:
a) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK" lub „Stowarzyszeniem") z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817. Biuro Zarządu Głównego
PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, tel. centrala: +48 22 875 10 00, e-mail:
poczta@pttk.plj.
b) Współadministratorem danych uczestników wydarzenia jest Oddział Koszaliński PTTK
z siedzibą w Koszalinie, ul. Dworcowa 4/4, tel. 94 342-46-41.
2. Stowarzyszenie jako administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez następujący adres e-mailowy: iod@pttk.pl lub poprzez adresy pocztowe.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, zgodnie ze wskazanymi
poniżej celami:
a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora,
b) art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą - zgoda na przetwarzanie
danych osobowych w celu udziału w wydarzeniu i zastosowania środków bezpieczeństwa
związanych z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19.
4. Administrator respektuje wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zapewniając Panu/Pani:
a) prawo dostępu do danych oraz prawo do informacji;
b) prawo do sprostowania danych - po stwierdzeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania tych danych
innemu administratorowi, bez przeszkód z naszej strony - o ile będzie to technicznie możliwe;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili
zakończenia wydarzenia w siedzibie PTTK/Oddziału Koszalińskiego PTTK.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i członkowie Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, w ramach działalności
statutowej PTTK, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie
przepisów prawa np. GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) oraz podmioty współpracujące na
podstawie umowy powierzenia danych w celu realizacji zadań statutowych.
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz.
UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), informujemy, że:
1. Współadministratorami danych osobowych uczestników wydarzenia są:
a) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK" lub „Stowarzyszeniem") z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817. Biuro Zarządu Głównego
PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, tel. centrala: +48 22 875 10 00, e-mail:
poczta@pttk.plj.
b) Współadministratorem danych uczestników wydarzenia jest Oddział Koszaliński PTTK
z siedzibą w Koszalinie, ul. Dworcowa 4/4, tel. 94 342-46-41.
1. Stowarzyszenie jako administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez następujący adres e-mailowy: iod@pttk.pl lub poprzez adresy pocztowe.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, zgodnie ze wskazanymi
poniżej celami:
a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora,
b) art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą - zgoda na przetwarzanie
danych osobowych w celu udziału w wydarzeniu i zastosowania środków bezpieczeństwa
związanych z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19.
3. Administrator respektuje wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zapewniając Panu/Pani:
a) prawo dostępu do danych oraz prawo do informacji;
b) prawo do sprostowania danych - po stwierdzeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania tych danych
innemu administratorowi, bez przeszkód z naszej strony - o ile będzie to technicznie możliwe;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
4. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili
zakończenia wydarzenia w siedzibie PTTK/Oddziału Koszalińskiego PTTK.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i członkowie Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, w ramach działalności
statutowej PTTK, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie
przepisów prawa np. GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) oraz podmioty współpracujące na
podstawie umowy powierzenia danych w celu realizacji zadań statutowych.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

