
 
 
 

XX RAJD „Na Topienie Marzanny” 
21 MARZEC 2009 

 
 
 
1. PATRONAT MEDIALNY: 

Głos Koszaliński 
Dziennik Koszaliński MIASTO 
Radio Koszalin 

 
2. ORGANIZATORZY:  

Oddział PTTK w Koszalinie 
 
3. KIEROWNICTWO RAJDU: 

Komendant Rajdu –  Janusz Skowyrski 
Kierownik Trasy Pieszej –  Tadeusz Tokarz 
Kierownik Trasy Pieszej (przedszkolaki) –  Olimpia Burzyńska 
Kierownik Trasy Rowerowej –  Marcin Kruszyński 

 
4. CELE RAJDU: 

 Wypoczynek po szkole i pracy na łonie natury. 
 Odkrywanie uroków krajobrazowych i przyrodniczych okolic Koszalina. 
 Popularyzacja zdobywania odznaki turystyki pieszej i turystyki kolarskiej, tury-

sta przyrodnik, regionalnych krajoznawczych. 
 Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i popularyzacja idei ochrony natu-

ralnego środowiska. 
 Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, kształtowanie kultury turysty-

ki, wyrabianiu sprawności fizycznej oraz wzmacnianie zdrowia. 
 Topienie marzanny. 

 
5. TERMIN I MIEJSCE RAJDU: 

21.03.2009 r. 
Zbiórka uczestników: 
Trasa piesza – godz. 9.00 – na parkingu TERENY PODOŻYNKOWE 
Trasa rowerowa – 10.00 przy Amfiteatrze w Koszalinie 
Planowany termin zakończenia około godz. 14. 

 
6. TRASA RAJDU: 

Trasa piesza: Góra Chełmska (szlak żółty).................................................10 km. 
Trasa rowerowa: Koszalin – Kędzierzyn – Kłos – Koszalin ........................25 km 



7. ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia przyjmuje Oddział PTTK w Koszalinie, ul. Dworcowa 4, tel. (094) 342 
46 41 w środy w godz. 14.00–16.00. Termin zgłoszeń do 18.03.2009 r. lub tele-
fonicznie: Janusz Skowyrski, tel. 604 059 886. 

 
8. WPISOWE: 

Członkowie PTTK 6 zł (ważna legitymacja) 
Pozostali 8 zł 
Przodownicy PTTK 4 zł 

 
9. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej od uczestników posiada-
nia odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. 
 
Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc 
oraz bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń. 
 
Grupy szkolne biorą udział w drużynach, w których 1 opiekun przypada na 15 
uczestników. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na odpo-
wiedzialność osób dorosłych. 

 
10. ŚWIADCZENIA: 

 Okolicznościowa plakietka. 
 Fachowa i troskliwa opieka na trasie turystycznej ze strony organizatorów w 

czasie trwania Rajdu. 
 Odcisk pieczęci rajdowej. 
 Ognisko rajdowe. 
 Potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej i regionalne. 
 Nagrody w konkursach krajoznawczych. 
 Dyplom uczestnictwa dla grup rajdowych. 
 Nagroda niespodzianka za najładniejszą Marzannę. 
 Ciepły posiłek. 

 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 
Osoby, które nie zgłoszą się na Rajd, tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpiso-
wego. 
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, regulaminu i zale-
ceń organizatorów. 

 
UWAGA: 

Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników Rajdu. 
Członkowie PTTK z opłaconymi składkami są ubezpieczeni (Grupowe Ubezpie-
czenie NNW na podstawie Umowy Generalnej Ubezpieczenia Nr 200552101282 
zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA POLSKA TU 
S.A.). 


