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I. ORGANIZATOR: 
• Placówka Straży Granicznej w Darłowie 
• Oddział Koszaliński PTTK 

 

II. WSPÓŁORGANIZATOR: 
• Grupa Lotnicza Marynarki 

Wojennej w Darłowie 
 

III. KIEROWNICTWO RAJDU: 
1. Komendant Rajdu  – Marcin Kruszczyński 
2. Przewodnik po zabytkach Darłowa – Jan Olik 
3. Przodownicy trasy pieszej –  Józef Tokarz,  
4. Przodownicy trasy kolarskiej – Marcin Kruszzyński ,  
5. Obsługa mety, sekretariat –  Danuta Cudzik, Radosław Brzeziński 
 

IV. CELE RAJDU: 
1. Zapoznanie się z dorobkiem 20–lecia funkcjonowania Straży Granicznej – 

konkurs wiedzy o Straży Granicznej  - informacje na stronie Morskiego 
Oddziału SG i Komendy Głównej SG. 

2. Zdobycie odznaki Turysta Ziemi Darłowskiej 
3. Poznanie uroków przyrodniczych okolic Darłowa. 
4. Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne – Odznaka Krajoznawcza 

Polski, Regionalna Odznaka Krajoznawcza, Odznaka Turystyki Pieszej, 
Kolarska Odznaka Turystyczna, Turysta Przyrodnik. 

5. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku po szkole i pracy. 
 

V. TERMIN I MIEJSCE RAJDU: 
14.05.2011 r. – Darłowo 
godz. 8.00 - Zbiórka uczestników na parkingu przy Dworcu PKP. Wyjazd 

uczestników trasy pieszej autokarami na start trasy rajd.  
godz.  9.00  – Bobolin – start rajdu. 
godz. 14.00 – Placówka Straży Granicznej w Darłowie - posiłek turystyczny, 

konkursy turystyczne. 
godz. 15.30 -  Zakończenie rajdu i powrót do Koszalina. 
 

VI. TRASY RAJDU: 
– PIESZA – Bobolin – Darłówko Zachodnie – Darłówko Wschodnie – Darłowo 
Placówka Straży Granicznej (9 km, 10 pkt) 
– KOLARSKA: 
 – Trasa I (około 15 km) zbiórka przy Dworcu PKP – rowery zostaną 
przetransportowane do Bobolina. Następnie jedziemy do Darłówka, Darłowa. 
Zakończenie na terenie Placówki SG 
 - Trasa II Koszalin-Darłowo Koszalin (ok. 85 km). Start sprzed siedziby Oddziału 
Koszalińskiego PTTK ul. Dworcowa. Jedziemy do Bobolina, Darłówka i Darłowa. 
Zakończenie na terenie Placówki SG 
 
VII. ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 11.05.2011 r. biuro Oddziału w Koszalinie przy ul. 
Dworcowej 4/4, tel. 94 3424641. Biuro czynne wtorek, czwartek (11-16), środa 
(11-17). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na załączonym druku. Druk 
pobrania ze strony internetowej http://koszalin.pttk.pl – link pod Kalendarzem 
Imprez na rok 2011. Formularz interaktywny – można w nim pisać. 
 



VIII. WPISOWE 

Trasa piesza 
i kolarze z 

transportem 
13 zł 

Własny 
transport 
Trasa 

kolarska 
8 zł 

 

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej od uczestników 

posiadania odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. 
2. Uczestnicy trasy kolarskiej mający poniżej 18 lat zobowiązani są do 

posiadania sprawnego roweru, kamizelek odblaskowych oraz kasku. 
Uczestnikiem trasy kolarskiej może zostać osoba powyżej 10 roku życia. 

3. Uczestnikiem Rajdu może zostać każdy turysta, który bezwzględnie w 
terminie do dnia 11.05.2011 wpisze się na listę uczestników oraz wpłaci 
wpisowe za udział. Po terminie nie gwarantujemy wszystkich świadczeń. 

4. Grupy szkolne biorą udział w drużynach, w których 1 opiekun przypada na 
10 uczestników (trasa piesza) i 1 na 5 uczestników (trasa kolarska). Osoby 
niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na odpowiedzialność 
osób dorosłych. 

5. Każda grupa powinna posiadać własną apteczkę. 
 

X. ŚWIADCZENIA 
1. Okolicznościowa plakietka i stempel rajdowy. 
2. Ciepły posiłek na mecie rajdu. 
3. Puchary, dyplomy i nagrody dla najlepszych uczestników konkursów. 
4. Fachowa i troskliwa opieka na trasie turystycznej ze strony organizatorów. 
5. Potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne. 
6. Inne świadczenia w miarę pozyskania. 
 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 
2. Osoby, które nie zgłoszą się na Rajd, tracą prawo do świadczeń i zwrotu 

wpisowego. 
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, regulaminu  

i zaleceń organizatorów. 
4. Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 
 

UWAGA: 
Członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni przez ZG PTTK - polisa 
zbiorowa. Uczniowie szkół posiadający wykupioną polisę szkolną – 
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. 
 
 
 



 
INFORMACJA KRAJOZNAWCZA 

 

Straż Graniczna to nowoczesna formacja, która została powołana do życia 
16 maja 1991 roku na mocy ustawy z 1990 roku. W ciągu 20-stu lat 
swojego istnienia przechodziła różne przeobrażenia. Z formacji granicznej 
typu militarnego stała się formacją graniczno-imigracyjną, posiadającą 
uprawnienia policyjne, działająca na terenie całego kraju. Do głównych 
zadań Straży Granicznej należy przede wszystkim kontrola ruchu 
granicznego i ochrona zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na lądzie, 
morzu, w portach morskich i lotniczych, zapewnienie bezpieczeństwa 
w komunikacji w ramach ochrony szlaków komunikacyjnych o znaczeniu 
międzynarodowym oraz zapewnienie bezpieczeństwa na odcinkach granicy 
państwowej RP, stanowiących wewnętrzną granicę Unii Europejskiej i 
Strefy Schengen. 
 
Na trasę rajdu wyruszymy z miejscowości Bobolin, gdzie zobaczymy 
pozostałości po założonym w latach 1935-1939 tajnym poligonie 
doświadczalnym Hitlera - Rügenwaldemünde, gdzie dokonywano prób 
największego działa świata gigantycznej armaty „Dora”.  
 
Następnie udamy się na teren Bazy Lotniczej Marynarki Wojennej, gdzie 
dowiemy się i obejrzymy wiele ciekawych rzeczy m.in. śmigłowiec SAR 
czyli Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.  
 
W ramach zdobywania odznaki „Turysta Ziemi Darłowskiej” udamy się 
najpierw na latarnię morską a następnie odwiedzimy pozostałe obiekty tj: 
Zamek Książąt Pomorskich - XIVw.- rezydencja książąt w latach 1372-
1653, Kościół NMP - XIVw. Kościół św. Gertrudy - XVw. - (na cmentarzu) 
gotyk skandynawski, Brama Miejska - XIVw. - jedyna pozostałość murów 
obronnych miasta, Ratusz Miejski - XVIIIw. - barokowy z zachowanym 
starym portalem z 1657 roku, Kościół Św. Jerzego - XVw. – gotyk, 
Kamienice miejskie - w rynku renesansowe, neo- i barokowe, Dom pod 
Okrętem - XVIIw., Dom Jana z Maszewa - XVw. gotyk  
z renesansowym szczytem, Pomnik Rybaka - 1919r. - proj. Gross - 
fontanna miejska, Pomnik Zwycięstwa - 1961r. - proj. Wiktor Tołkin. 
 
Po zwiedzeniu miasta udamy się na główną atrakcję tego dnia tj. do 
Placówki Straży Granicznej. Tu zapoznamy się z zadaniami oraz sprzętem 
jakim obecnie dysponuje nowoczesna formacja jaką jest Straż Graniczna. 


