Polskie Stronnictwo Ludowe
Zdobywaj odznaki turystyki pieszej
„Przyjaciel Kołobrzegu”
„Turysta Ziemi Kołobrzeskiej”
„Twierdza Kołobrzeg”

Zarząd Miejsko-Gminny w Kołobrzegu

„Walka o zmiany w Polsce staje się nie tylko prawem
ale i obowiązkiem każdego obywatela.”

Wincenty Witos,
do słuchaczy uniwersytetów ludowych 1937 r.

Robert Kołodziejczyk

tel. 792-624 540

e-mail: zarzad@psl.kolobrzeg.pl

][ RAJD PIESZY
członków, sympatyków

i ich rodzin

„W ROCZNICĘ WALK O KOŁOBRZEG
I ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM 1945”

PRZY WSPÓŁPRACY:

Kołobrzeg, 18 marca 2018 r.

REGULAMIN

Kołobrzeg, 18 marca 2018 r.

NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

][ RAJD PIESZY

członków, sympatyków

i ich rodzin

„W ROCZNICĘ WALK O KOŁOBRZEG
I ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM 1945”

REGULAMIN
1. Organizator:
Zarząd Miejsko-Gminny PSL w Kołobrzegu, przy współpracy z:
 Muzeum Kołobrzeskie „Patria Colbergiensis”
 OW PTTK w Kołobrzegu
 Karczma Solna w Kołobrzegu
pod patronatem:
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL w Szczecinie

kol. Jarosława Rzepy
2. Cele rajdu:
 uczczenie 100 – lecia odzyskania Niepodległości Polski oraz
73. rocznicy walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem
 poznanie walorów krajoznawczych i przyrodniczych miasta Kołobrzeg
 popularyzacja turystyki pieszej jako formy zdrowego i aktywnego
wypoczynku członków PSL i ich rodzin
 popularyzacja tematyki historycznej, kształtowanie postaw patriotyzmu
 popularyzacja odznak turystyki pieszej OW PTTK w Kołobrzegu:
„Przyjaciel Kołobrzegu”, Turysta Ziemi Kołobrzeskiej” i „Twierdza
Kołobrzeg”.
 integracja organizacji powiatowych zachodniopomorskiego PSL
3. Trasa rajdu:
Muzeum Kołobrzeskie „Patria Colbergiensis” – Pl. Ratuszowy–  ul. Armii
Krajowej – Bazylika  ul. Armii Krajowej – ul. Katedralna - ul. Dubois Baszta
Prochowa - ul. Katedralna –  ul. Unii Lubelskiej – Budynek Dworca PKP ,
kładka ul. Norwida - Pomnik Sanitariuszki - ul. Rodziewiczówny – ul. Mickiewicza
Molo – Pomnik Zaślubin Polski z morzem Pomnik kmdr. Stanisława
Mieszkowskiego, Latarnia Morska  Bulwar Szymańskiego –  ul. Mickiewicza do
skrzyżowania z ul. Portową –  ul. Portowa –  ul. Solna, Źródło solankowe –
Karczma Solna

4. Program rajdu:
10:00 – 10:10 zbiórka przed Ratuszem – zbudowany w 1884 r. , powitanie
uczestników, rejestracja drużyn powiatowych, wydanie materiałów
10:10 – 10:30 zwiedzanie Muzeum Kołobrzeskie „Patria Colbergiensis”
10:30 – 10:35 Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP – XIII w.
10:35 – 10:40 Baszta Prochowa – XIII w.
10:50 – 11:00 gmach Dworca PKP
11:00 – 11:15 Pomnik Sanitariuszki.

11:15 – 12:00 (11)Molo – Inscenizacja walk - grupy rekonstrukcyjne
12:00 – 14:00 Pomnik Zaślubin Polski z morzem – promenada nadmorska,
Uroczystość złożenia kwiatów przez uczestników rajdu - delegacje
zachodniopomorskiego PSL, zaproszeni goście, uczestnicy rajdu.
Pomnik kmdr. Stanisława Mieszkowskiego - u podnóża Latarni
Morskiej, Latarnia Morska
14:00 – 14:15 ul. Mickiewicza, ul. Portowa, ul. Solna – (12)Źródło solankowe –
14:15 – 18:00 (13 ) Karczma Solna, gorący posiłek (żurek z kiełbaską, pieczywo,
herbata/kawa, ciasto), pogawędka o historii Kołobrzegu, wręczenie
odznak i dyplomów, podziękowanie za udział, podsumowanie Rajdu.
18:00
Oficjalne zakończenie Rajdu. Pożegnanie uczestników

5. Warunki uczestnictwa:
– w rajdzie mogą brać udział zorganizowane drużyny zgłoszone przez powiatowe
organizacje zachodniopomorskiego PSL, kapitan drużyny – osoba pełnoletnia
– wpisowe na rajd za osobę wynosi: 25,00 zł (wariant podstawowy) lub 40,00 zł
(wariant z obiadem - II danie)
Zgłoszenia drużyn wraz z wpłatą wpisowego przyjmowane będą do 09.03.2018 r.
Kontakt: Robert Kołodziejczyk, tel. 792-624 540, e-mail: zarzad@psl.kolobrzeg.pl

6. Świadczenia organizatorów:
 opieka przewodnicka (przewodnik Muzeum,przodownik Turystyki Pieszej)
 pamiątkowy znaczek rajdowy (button), smycz
 pamiątkowy certyfikat (wklejka)
 dyplomy uczestnictwa dla drużyn
 gorący posiłek żurek z kiełbaską, pieczywo, herbata/kawa, ciasto
7. Obowiązki uczestników:
– przestrzeganie zasad ruchu drogowego, przepisów ppoż. i ochrony przyrody
– posiadanie ubioru dostosowanego do warunków atmosferycznych
– indywidualne wykupienie ubezpieczenia NNW
– stosowanie się do zapisów niniejszego Regulaminu oraz poleceń organizatorów.
8. Postanowienia końcowe:
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, a wpisowe nie podlega zwrotowi.
W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych rozpoczęcie imprezy
może być opóźnione, a trasa częściowo zmieniona.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
Zarząd Miejsko-Gminny
PSL | Kołobrzeg

