..:: Informacja turystyczna ::..
Wiosna to najbardziej oczekiwana pora roku. Srogie mrozy
i opady śniegu wreszcie odchodzą w zapomnienie, a cała
przyroda budzi się do życia. 21 marca czyli pierwszego dnia
kalendarzowej wiosny utarł się zwyczaj topienia Marzanny.
Oprócz Polaków obrzęd ten obchodzą także Czesi i Słowacy.
Historycy sprzeczają się co do genezy tego znanego
obrzędu. W swoich dziełach Marzannę wspominał Jan
Długosz, który uosabiał w niej polską boginię, a sam zwyczaj
wiązał z przyjęciem przez Polskę chrześcijaństwa. Badacze
historii głoszą też tezę, wedle której topienie słomianej kukły
miało odpędzać morowe powietrze, którzy ściągnęło
w średnio-wieczu na Europę zarazę.
Obrzęd topienia Marzanny odbywał się w czwartą niedzielę
Wielkiego Postu, którą zwykło nazywać się Białą, Czarną lub
Śmiertną. Mieszkańcy miast wieszali kukłę na kiju, ścinali
głowę, rozrywali ją na strzępy, a następnie palili lub topili.
Jeśli podczas rytuału ktoś z uczestników upadł lub potknął
się, odczytywano to jako zły zwiastun.
Kukłę, którą topimy 21 marca zwykło nazywać się Marzanną.
Historia tej słomianej lalki sięga czasów Słowian Zachodnich
i wiąże się z boginią słowiańską, która symbolizowała zimę
i śmierć. Historycy przywołują wiele imion wspomnianej
bogini. Oprócz Marzanny określa się ją także takimi nazwami
jak Mora, Morana, Marenka, Śmiertka, Śmiercicha. Niektórzy
badacze dopatrują się w niej demona, a nie bogini.
Niezależnie od imiona, kukła ta niosła ze sobą określoną
symbolikę. Uosabiała wszystkie nieszczęścia, nie tylko zimę
i choroby. Zwykło przyjmować się, że wszystko co złe tkwiło
w tej słomianej lalce. Aby wyzbyć się całego nieszczęścia
kukłę topiono bądź palono. Słomianą lalkę ubierano w białe
płótno. Na Śląsku lalce zakładano na głowę wianek i pleciono
warkocze ze wstążkami. Obecnie pierwszy dzień wiosny jest
dla młodzieży Dniem Wagarowicza
JAMNO - część miasta Koszalina (przyłączone jako część
miasta Koszalina 1 stycznia 2010), położona w jego
północnej części, ok. 1,3 km od brzegu jeziora Jamno, na
Wybrzeżu Słowińskim. Teren Jamna znajduje się w obszarze
chronionego krajobrazu Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego
Nazwa wsi Jamno ma swoje korzenie w nazewnictwie
słowiańskim. Zapewne pochodzi ona od słowa jama (według
Lubinusa).. Nazwę wsi Jamno wprowadzono urzędowo
w 1947 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę wsi –
Jamund. Pierwsza historyczna wzmianka o wsi Jamno
pochodzi z roku 1278, kiedy to klasztor cysterek z Koszalina
otrzymał patronat nad kościołem w Jamnie.

KOŚCIÓŁ MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ w JAMNIE
Kościół znajdujący się na Osiedlu Jamno jest jednym
z najcenniejszych i najstarszych zabytków Koszalina.
Jednonawowa świątynia gotycka zbudowana została
w XIV wieku. Obecny wygląd świątynia uzyskała podczas
barokowej przebudowy w 1737 r. i w tym stylu została
odbudowana w 1927 r. po pożarze. Z czasów gotyckich
zachowały się mury obwodowe, bryła wieży oraz narożne
szkarpy dwuuskokowe. W stylu barokowym utrzymany jest
hełm cebulasty wieży oraz pochodzące z XVIII
w. wyposażenie wnętrza-drewniany, bogato polichromowany
ołtarz główny z ludowymi figurkami apostołów św. Piotra
i Pawła, ambona (1750) i chrzcielnica (1683). Strop zdobi
polichromia z motywami kultury jamneńskie.
ZAGRODA JAMNEŃSKA
Zagroda jest przykładem typowej dla Jamna architektury XIX
w. Na jej terenie znajduje się zrekonstruowana kmieca
chałupa,
w
której
przedstawione
są
najbardziej
charakterystyczne wytwory kultury materialnej dawnych
jamneńczyków. Wystawa składa się z dwóch części –
interaktywnej oraz wystawienniczej - można zobaczyć jak żyli
mieszkańcy Jamna, z jakich sprzętów korzystali. Natomiast
w nowoczesnej
stodole
odbywają
się
warsztaty
rękodzielnicze, które propaguję sztukę ludową oraz
rzemiosło, spotkania oraz różnorodne imprezy kulturalne.
Dużą popularnością cieszą się organizowane tutaj Jarmarki
Jamneńskie. Tu również mieści się biuro Działu Etnografii
Muzeum w Koszalinie.

JEZIORO JAMNO – jezioro przybrzeżne na Wybrzeżu
Słowińskim,
w
województwie
zachodniopomorskim,
w powiecie koszalińskim, w gminie Mielno, odcięte mierzeją
od Morza Bałtyckiego. Powierzchnia lustra wody wynosi
według różnych źródeł od 2205,2 ha do 2239,6 ha. Zajmuje
9. miejsce w Polsce pod względem powierzchni, a 3.
województwie. Objętość wody w zbiorniku wynosi 31 528,0
tys. m³
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Jest jeziorem, gdzie intensywnie uprawia się sporty wodne.
Nad akwenem znajdują się liczne przystanie żeglarskie, a w
trakcie sezonu pływają tu statki turystyczne („Mila”, „Julek”,
„Parostatek”).

ZAPRASZAMY NA SZLAK
www.koszalin.pttk.pl

..:: Cele rajdu ::..

..:: Zgłoszenia ::..

• Poznanie uroków przyrodniczych i turystycznych Koszalina
i okolic – gminy Będzino.
• 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 16.03.2022 r. do godz.
17.00. Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz
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

..:: Termin i trasa rajdu ::..
Rajd odbędzie się w sobotę 19 marca 2022 r. na trasie
Podamirowo – Jamno (Koszalin)

..:: Ramowy program ::..
godz. 8.50 – zbiórka uczestników w Koszalinie na parkingu
przy Szkole Muzycznej w Koszalinie
godz. 9.00 – Wyjazd autokarami na start trasy. Wyjście na
trasę pieszą. Na mecie gorący posiłek (zupa), konkurs
krajoznawczy. Będzie także możliwość zwiedzenia chaty
jamneńskiej dla chętnych.
Prezentacja własnoręcznie wykonanych Marzann,
a następnie pożegnanie zimy.
Przy zgłoszeniu prosimy zgłosić Marzannę.
godz. 14.15 – podsumowanie i zakończenie rajdu, wręczenie
odznak, nagród i dyplomów.
godz. 14.31 – powrót we własnym zakresie, np. autobusem
MZK linii nr 1 w kierunku Osiedle Bukowe, odjazd
z przystanku Zagroda Jamneńska o godz. 14.31.

1.

2.

3.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje
kolejność zgłoszeń.
pozostali uczestnicy

członkowie PTTK
z opłaconą składką

20,00 zł

17,00 zł

Uczestnicy z własnym
transportem

członkowie PTTK
z własnym transportem

11,00 zł

8,00 zł

..:: Kierownictwo ::..
Komendant Rajdu:
Radosław Brzeziński
Prowadzenie trasy:
Roman Jacewicz
Konkurs krajoznawczy, prezentacja marzann: kadra PTTK
Sekretariat:
Marek Kubiak
Obsługa mety:
Radosław Brzeziński

..:: Warunki uczestnictwa ::..

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 !!!
Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Deklaracji
uczestnika (COVID-19). Grupy zgłaszają się na załączonej
karcie zgłoszeniowej.
Telefony awaryjne (poza godzinami pracy biura):

607 353-182, 510 155-516 lub email
..:: Świadczenia ::..
Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują:
• realizację programu i opiekę kadry PTTK,
• plakietkę rajdową i odcisk pamiątkowej pieczęci,
• transport autokarowy na start (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 16.03.2022 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 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. 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 XXXIV Rajd Pieszy „NA TOPIENIE MARZANNY”
w dniu 19 marca 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.

