..:: Informacja turystyczna ::..
Sierakowo Sławieńskie to średniej wielkości wieś,
zbudowana w kształcie owalnicy. Wieś jest położona
14 km na wschód od miejscowości Sianów (siedziby
gminy) i 18 km na wschód od Koszalina (siedziby powiatu). Ponadto do Darłowa jest 34 km, do Mielna 40
km, do Sławna 22 km, do Miastka 47 km, do Bobolic 39
km, do Słupska 47 km, do Kołobrzegu 65 km.

..:: Odznaka Turysta Przyrodnik ::..

Odznaka ustanowiona w 1979 roku przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w celu propagowania turystyki przyrodniczej, kształtowania właściwych postaw turystów wobec ojczystej przyrody oraz
inspirację do jej ochrony. Można ją zdobywać od 7 roku
życia.
Odznaka posiada cztery kategorie: popularną, małą,
dużą oraz honorową. Odznaka popularna i honorowa
są jednostopniowe, a mała i duża posiadają trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Kolejne stopnie przyznawane są za zebranie odpowiedniej liczby punktów,
które uzyskuje się na terenie Polski, odwiedzając parki
narodowe, krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody
i inne obiekty przyrodnicze. Wizerunek odznaki stanowi
dziewięćsił bezłodygowy na tle o różnym kolorze w zależności od kategorii i stopnia odznaki.

Rezerwat przyrody "Sieciemińskie Rosiczki", położony jest za miejscowością Przytok na trasie Sianów –
Ratajki – Polanów. Celem ochrony przyrody rezerwatu
jest zachowanie torfowiska przejściowego z charakterystycznymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin przede wszystkim czterema odmianami rosiczek. Torfowisko obecnie należy do najciekawszych florystycznie obiektów na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice,
a ze względu na swoje położenie, walory przyrodnicze
i malowniczość jest wykorzystywany do edukacji i dydaktyki. Na terenie rezerwatu utworzono kładkę wraz
z platformą widokową oraz tablice edukacyjne. Spośród roślin naczyniowych objętych ochroną prawną na
terenie rezerwatu występują: turzyca bagienna, rosiczka długolistna, rosiczka pośrednia, rosiczka okrągłolistna, rosiczka owalna, bagno zwyczajne, bagnica
torfowa, pływacz zaniedbany, pływacz drobny, grzybień północny.
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„Z wizytą u pomników
przyrody”

..:: Odznaka Tropiciel Przyrody ::..
Odznakę „Tropiciel Przyrody” mogą
zdobywać dzieci od 5 roku życia, podczas różnego rodzaju wycieczek
(np.: rodzinnych, szkolnych).
Celem ustanowienia odznaki „Tropiciel
Przyrody” jest propagowanie turystyki przyrodniczej
wśród najmłodszych, popularyzacja przyrodniczej turystyki rodzinnej, zachęcanie do poznawania ojczystej
przyrody, tworzenie nawyków czynnego wypoczynku
w środowisku przyrodniczym.
Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
Wizerunek odznaki to czterolistna koniczyna z biedronką na odpowiednim tle.

Przytok
19 czerwca 2021 r.

ZAPRASZAMY NA SZLAK
www.koszalin.pttk.pl

..:: Cele rajdu ::..
•
•
•

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

Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz samorealizacji imprezy:

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

Konkursy:
Sekretariat:
Meta:

Roman Jacewicz
Roman Jacewicz
Marek Kubiak
Ewa Kubiak
Marek Kubiak
Radosław Brzeziński

godz. 9.00 – wyjazd na trasę autokarami. Na mecie odbędzie
się konkurs krajoznawczy oraz ognisko.
KIEŁBASKI NA OGNISKO WE WŁASNYM ZAKRESIE
godz. 14.30 – zakończenie rajdu i powrót do Koszalina na
parking przy Szkole Muzycznej ok. godz. 15.00

..:: Przyjmowanie zgłoszeń ::..
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 16.06.2021 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. Grupy
zgłaszają się na załączonej karcie zgłoszeniowej.

18,00 zł

15,00 zł

..:: Warunki uczestnictwa ::..
1.

2.

3.

..:: Ramowy program ::..
godz. 8:50 – zbiórka uczestników w Koszalinie na parkingu
przy Szkole Muzycznej.

członkowie PTTK
z opłaconą składką

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

..:: Termin i trasa rajdu ::..
Rajd odbędzie się w sobotę 19 czerwca 2021 r. na trasie pieszej Sierakowo Sławieńskie – rezerwat „Sieciemińskie Rosiczki” – Przytok, ok 10 km w gminie Sianów w Nadleśnictwie
Karnieszewice.

wszyscy uczestnicy

1.
2.

3.

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

4/4,

..:: Kierownictwo ::..
Komendant:
Prowadzenie trasy:

..:: Obowiązki uczestników ::..

..:: Wpisowe ::..

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 16.06.2021 r. wpisze się na
listę uczestników. 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.

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

4.

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku w związku z udziałem w Rajdzie.
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,
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 ::..

31 marca 2021 r. minęła ważność składki
członkowskiej za rok 2020.
Zapraszamy w szeregi
Oddziału Koszalińskiego PTTK.
Informacje jak zostać członkiem PTTK na rajdzie
lub na stronie www.koszalin.pttk.pl
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PRZEBIEG: Sierakowo Sławieńskie - Przytok
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OPIEKUN – KIEROWNIK GRUPY:

TEL:

1
ADRES:

E-MAIL:

2

OPIEKUN:

E-MAIL:

TEL:

3

OPIEKUN:

E-MAIL:

TEL:

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, zarządzeń organizatora i Karty Turysty.

data zgłoszenia

podpis kierownika grupy

pieczątka i podpis zgłaszającego

