..:: Informacja turystyczna ::..

..:: Odznaka Turystyki Pieszej ::..

Park Leśników im. Jana Łobodżca w Osetnie powstał
w 2005 r. z inicjatywy leśniczego leśnictwa Osetno - Piotra
Kozakowskiego, który do dziś jest jego opiekunem. Park nosi
imię Jana Łobodźca, cenionego i szanowanego leśnika,
dawnego nadleśniczego Nadleśnictwa Manowo.
Na powierzchni dwóch hektarów powstało malownicze
miejsce ze spiętrzonymi kaskadowo stawami, strumykami,
a przede wszystkim z ciekawymi nasadzeniami różnych
gatunków drzew i krzewów. Park to doskonała propozycja na
wycieczki rodzinne, ale również miejsce służące edukacji.
We wrześniu 2020 r. w Parku Leśników w Osetnie dla
uczczenia 70. rocznicy powstania PTTK podczas wspólnej
akcji z Lasami Państwowymi posadziliśmy „Drzewo
Dziedzictwa PTTK” - cis pospolity (Taxus baccata L.)

..:: 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.

..:: Zapraszamy na następne rajdy ::..

11 czerwca 2022 r.
XXXIII Wielodyscyplinowy Rajd
„Z WIZYTĄ U POMNIKÓW PRZYRODY”

41. Rajd Pieszy

Odznaka Turystyki Pieszej (zwana w skrócie OTP) jest
odznaką ustanowioną w 1952 roku i nadawaną przez
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
(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 jedynie na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.

„Zdobywamy
Siedmiomilowe Buty”

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.
Trasa wycieczki (rajdu) powinna być szczegółowo
wpisana do Książeczki Wycieczek Pieszych
z podziałem na odcinki dzienne i poświadczona przez,
np. Przodownika Turystyki Pieszej PTTK, przewodnika
turystycznego,
nauczyciela
lub
instruktora
harcerskiego czy kierownika wycieczki.
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.

21 maja 2022
Mostowo – Osetno

..:: Cele rajdu ::..

..:: Zgłoszenia ::..

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

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 18.05.2022 r. do godz.
17.00. Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz
samorealizacji imprezy. Grupy zorganizowane prosimy
o rezerwację telefoniczną miejsc do 16.05.2022. Zgłoszenia
i wpłaty można dokonać osobiście w biurze Oddziału
w Koszalinie przy ul. Dworcowej 4/4, tel. 94 342-46-41
(poniedziałek w godz.12-16, wtorek i środa 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 ::..
•
•

Nadleśnictwo Manowo
Gmina Miasto Koszalin

..:: Kierownictwo ::..
Komendant Rajdu:
Prowadzenie trasy:
Konkursy:
Sekretariat:
Obsługa mety:

Radosław Brzeziński
Marcin Kruszczyński,
Dagny Nowak-Staszewska
kadra PTTK i Nadleśnictwa
Marek Kubiak
Radosław Brzeziński

..:: Termin i trasa rajdu ::..
Rajd odbędzie się w sobotę 21 maja 2022 r. na trasie
Mostowo Osetno - ok. 10 km.

..:: Ramowy program ::..
godz. 8.50 – zbiórka uczestników w Koszalinie na parkingu
przy Szkole Muzycznej w Koszalinie. O godz. 9.00 wyjazd
autokarami na start do Mostowa.
godz. 9.25 – zbiórka uczestników (z własnym transportem)
na parkingu leśnym w Mostowie (skręt na Drzewiany).
godz. 9.30 wyjście uczestników na trasę pieszą.
ok. godz. 13.00 – dojście uczestników na metę do Parku
Leśników w Osetnie. Na mecie gorący posiłek (zupa),
konkursy.
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.

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

2.

3.

Telefony (poza godzinami pracy biura):

510 155-516, 607 353-182, lub email
pozostali uczestnicy

członkowie PTTK
z opłaconą składką

21,00 zł

18,00 zł

Uczestnicy z własnym
transportem

członkowie PTTK
z własnym transportem

12,00 zł

9,00 zł

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 !!!
Grupy zgłaszają się na załączonej karcie zgłoszeniowej.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje
kolejność zgłoszeń.

..:: Świadczenia ::..
Uczestnicy w ramach opłaty otrzymują:
• realizację programu i opiekę kadry PTTK i Nadleśnictwa,
• 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.

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 18.05.2022 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.

..:: 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
i Współorganizatorzy nie odpowiadają.

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
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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

