..:: Informacja turystyczna ::..
Trasę tegorocznego „nadmorskiego” uzależniamy od
kierunku wiania wiatru. Przy wietrze zachodnim lub północnozachodnim rozpoczniemy w Śmiechowie. Jeśli powieje ze
wschodu lub północy to wyruszymy z Mielna. Decyzja
zapadnie w dniu rajdu. Na pewno pójdziemy przez gminę
Mielno i być może Będzino.
Jak się uda, to rozpoczniemy rajd w Śmiechowie, gdzie
zobaczymy kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski. To
prawdziwa perełka architektury gotyckiej w naszej okolicy.
Bryła nawy głównej ( jest tylko jedna nawa ) datowana jest na
XIII wiek i ma jeszcze cechy budowli romańskich (sporo
kamienia ). W XV wieku dobudowano wieżę. Mimo remontów
i przebudów prowadzonych w XVII – XIX wieku, kościół
w Śmiechowie zachował surową, harmonijną sylwetkę
i proporcje właściwe gotyckim budowlom sakralnym,
a w szczególności pomorskiego gotyku ceglanego. Jest
piękny! W środku znajdziemy malowidła zdobiące drewniane
sklepienie (polichromia), wykonane w 1691 roku. Wokół
kościoła od XIII wieku chowano zmarłych, a cały teren
obsadzony jest ponadstuletnimi jesionami. Ze Śmiechowa
przejdziemy ok. 2,5 km na północ i dojdziemy do Gąsek.
Wieża latarni morskiej w Gąskach ma prawie 50 metrów
wysokości, a zbudowano ją w 1878 roku. Ośmiokątna
podstawa ma średnicę ponad 11 metrów, a mur gruby
w przyziemiu na 2,3 metra. Przeszło 200 kamiennych
schodów wiedzie nas na galerię widokową, skąd można
zobaczyć Kołobrzeg, Białogard, Koszalin, a nawet odległe
Darłowo. Aby zbudować latarnię, trzeba było dostarczyć
dużo czerwonej cegły, której lokalne cegielnie nie były
w stanie wyprodukować. Przywieziono ją drogą morską,
a rozładowano na specjalnie w tym celu zbudowanym
pomoście. Przez pierwsze 50 lat jej pracy źródłem światła
były lampy naftowe. Obecnie jest to żarówka o mocy
1500 watów, przed którą umieszczono soczewkę Fresnela
o średnicy 1,4 m, co przy dobrej widoczności daje światło
widzialne do 40 km w głąb Bałtyku. Niestety latarnia ma
problemy. Widać je w postaci podłużnych pęknięć na
kolumnie wieży. Materiał nie wytrzymuje próby czasu.
Gwałtowne sztormy zabierają co roku kolejne fragmenty lądu
tworząc urwiska na klifowym brzegu (erozja – niszczące
działanie wody, wymywanie podłoża). Zawód latarnika powoli
odchodzi do historii. Urząd Morski w Słupsku, który jest
właścicielem latarni, przeprowadził jej pełną automatyzację.
Po przerwie ruszymy na wschód, do mety rajdu w Sarbinowie.

Sarbinowo - wieś wymieniana w dokumentach już na
początku XIV wieku (obecnie około 600 stałych
mieszkańców). Przez długie wieki z Sarbinowa
do morskiego brzegu trzeba było iść ponad kilometr.
Dopiero w XIX stuleciu Bałtyk tak głęboko podmył ląd, że
zagroził istnieniu wsi. Wtedy zbudowano z ciosanych głazów
narzutowych mur oporowy, który zatrzymał erozję brzegu.
Falochrony pełnią tę samą funkcję – chronią linię brzegową
przed niszczącym działaniem fal. Dzięki nim mamy tu
piękne, szerokie i czyste plaże, chętnie odwiedzane przez
turystów. Nad Sarbinowem góruje iglica neogotyckiego
kościoła z 1856 roku.
Rajd zakończymy w otwartym kilka lat temu Transgranicznym
Ośrodku Edukacji Ekologicznej. Wiem, że Gospodarze
Ośrodka przygotowują się na spotkanie z nami!!!
Do zobaczenia na szlaku!
Opracowanie: Radosław Siegieda

XXI Zimowy Rajd Pieszy

„SZLAKIEM
NADMORSKIM”

..:: KARTA TURYSTY ::..
Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu,
szczególnie młodzieży, poznawać Ojczyznę.
2. Przyroda i dorobek kulturalny są własnością całego
narodu - i Ty jesteś za nie odpowiedzialny.
3. Turysta - Twój przyjaciel, służ mu radą i pomocą.
4. Zwiedź to, o czym czytałeś - przeczytaj o tym, co masz
zwiedzić.
5. Dopuść naturę do głosu - nie hałasuj.
6. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś
je zastać.
7. Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństwa - uważaj!
8. Alkohol wrogiem turystyki - unikaj go na wycieczce.
9. Zachowaj ostrożność - Twoja lekkomyślność zagraża
Tobie i innym.
10. Turysta wszędzie gościem - pozostawiaj po sobie dobre
wspomnienie.
11. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania
innych.
12. Dobry humor pomaga turystyce w każdej sytuacji uśmiechnij się!
1.

26 lutego 2022
Sarbinowo

ZAPRASZAMY NA SZLAK
www.koszalin.pttk.pl

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

samorealizacji imprezy. Zgłoszenia i wpłaty można dokonać
osobiście w biurze Oddziału w Koszalinie przy
ul. Dworcowej 4/4, tel. 94 342-46-41 (biuro czynne od
poniedziałku do środy w godz. 12.00-17.00). lub przelewem
na konto: 20-2030-0045-1110-0000-0315-5640 BNP Paribas
Bank Polska S.A, jednocześnie należy przesłać
potwierdzenie wpłaty na email: oddzial@koszalin.pttk.pl

..:: Organizator ::..
•

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

4/4,

..:: Współorganizator ::..
•
•

Gmina Miasto Koszalin
Transgraniczne
Centrum
w Sarbinowie

Edukacji

Ekologicznej

Hanna Siegieda
Radosław Siegieda
kadra PTTK
Marek Kubiak
Radosław Brzeziński

..:: Termin i trasa rajdu ::..

godz. 14.30 – podsumowanie i zakończenie rajdu, wręczenie
odznak, nagród i dyplomów. Powrót autokarami do Koszalina
– parking przy Szkole Muzycznej – przyjazd ok. godz. 15.00

Uczestnicy z własnym
transportem

członkowie PTTK
z własnym transportem

11,00 zł

8,00 zł

3.

4.

..:: 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.

Telefony awaryjne (poza godzinami pracy biura):

607 353-182, 510 155-516 lub email

..:: Ubezpieczenie ::..

..:: Świadczenia ::..

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.

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

..:: Warunki uczestnictwa ::..

..:: Zgłoszenia ::..
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 23.02.2022 r. do godz.
17.00. Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz

17,00 zł

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.

..:: Ramowy program ::..

godz. 9.00 – Wyjazd autokarami na start trasy. Wyjście na
trasę pieszą. Na mecie gorący posiłek (zupa), konkurs
krajoznawczy.

20,00 zł

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

Rajd odbędzie się w sobotę 26 lutego 2022 r. na trasie
Śmiechów-Gąski–Sarbinowo lub Unieście-Sarbinowo ok. 10 km (w zależności od kierunku wiatru)

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

członkowie PTTK
z opłaconą składką

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

..:: Kierownictwo ::..
Komendant Rajdu:
Prowadzenie trasy:
Konkurs krajoznawczy:
Sekretariat:
Obsługa mety:

pozostali uczestnicy

2.

i wyposażenia. Pamiętamy o aktualnych wymaganiach
sanitarnych.
Uczestnikiem Rajdu może zostać turysta, który
bezwzględnie w terminie do dnia 23.02.2022 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.

1.

Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej
od uczestników posiadania odpowiedniego sprzętu

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

KARTA
ZGŁOSZENIA
instytucja zgłaszająca

XXI Zimowy Rajd Pieszy „SZLAKIEM NADMORSKIM”
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Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, zarządzeń organizatora i Karty Turysty. Uczestnicy Rajdu wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku w mat. Promocyjnych PTTK.

data zgłoszenia

podpis kierownika grupy

pieczątka i podpis zgłaszającego

DEKLARACJA UCZESTNIKA PTTK
na XXI Zimowy Rajd Pieszy „SZLAKIEM NADMORSKIM”
w dniu 26 lutego 2022r.
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, email: 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.

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, email: 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.

