..::Informacja turystyczna::..

..::Odznaka Turystyki Pieszej PTTK::..

51. Rajd Pieszy

Szlak żółty PTTK „PĘTLA TATRZAŃSKA”
przebiega przez tereny południkowego wzniesienia morenowego do złudzenia przypominające
dolny regiel tatrzański. Prowadzi przez dziewięć
wzgórz morenowych leśnymi drogami. Kończy się
na największym wzniesieniu Krzyżance (Góra
Chełmska). Po drodze mija głaz poświęcony leśnikowi Tadeuszowi Surmińskiemu. Trasa trudna
z wieloma wysokimi i stromymi podejściami/zejściami.

Odznaka ustanowiona w 1952 przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w celu popularyzacji turystyki pieszej nizinnej. Można ją
zdobywać od 6 roku życia na wycieczkach pieszych – zaliczając 1 punkt za 1 km, jak również
zaliczając punkty dodatkowe za zwiedzanie miejscowości określonych w regulaminie.

„W poszukiwaniu
kwitnącego żarnowca”

Góra Chełmska,
22 maja 2021 r.

ZAPRASZAMY NA SZLAK
www.koszalin.pttk.pl

..::Warunki uczestnictwa::..

..::Obowiązki uczestników::..

1. Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej od uczestników posiadania odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Pamiętamy
o aktualnych wymaganiach sanitarnych.
2. Uczestnikiem Rajdu może zostać turysta,
który bezwzględnie w terminie do dnia
19.05.2021 r. wpisze się na listę uczestników.
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.

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.

..::Cele rajdu::..
•
•

•

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

Oddział Koszaliński PTTK, ul. Dworcowa 4/4,
tel. 94 342-46-41, oddzial@koszalin.pttk.pl
..::Kierownictwo::..
Komendant:

Radosław Siegieda

Prowadzenie trasy:

Zbigniew Szczepaniak
Roman Jacewicz

Sekretariat:

kadra PTTK

Meta:

Radosław Brzeziński
..::Termin i trasa rajdu::..

Rajd odbędzie się w sobotę 22 maja 2021 r. Wędrować będziemy przez obszar Góry Chełmskiej
szlakiem żółtym „Pętla tatrzańska” długość trasy:
ok 12 km.

..::Świadczenia::..
Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują:
•
•
•
•

realizację programu i opiekę kadry PTTK,
odcisk pamiątkowej pieczęci,
potwierdzenie punktów na odznaki turystyki
kwalifikowanej i regionalne.
Inne świadczenia w miarę pozyskania.

..::Ramowy program::..

..::Przyjmowanie zgłoszeń::..

godz. 8:50 – zbiórka uczestników w Koszalinie na
końcu ścieżki rowerowej przy ul. Gdańskiej (przed
kładką nad ul. Gdańską) – początek szlaku.

Zgłoszenia przyjmuje do dnia 19.03.2021 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 poniedziałek,
wtorek (12-17), środa (11-16). Grupy zgłaszają się
na załączonej karcie zgłoszeniowej.

godz. 9.00 – wymarsz na szlak
godz. 15.00 zakończenie rajdu przy wieży widokowej w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć
Przedziwnej – koniec szlaku.

..::Wpisowe::..

Udział w rajdzie jest bezpłatny.

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