Odznaka Turystyczno – Krajoznawcza PTTK
Turysta Ziemi Nadnoteckiej
REGULAMIN ZDOBYWANIA ODZNAKI
I.CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Odznaka jest jednostopniowa, może ją zdobyć każdy, kto ukończył 10 lat i
spełnił wymogi zawarte w części szczegółowej regulaminu.
2. Czas zdobywania odznaki – 2 lata.
3. Punkty uzyskane w trakcie zdobywania odznaki „Turysta Ziemi
Nadnoteckiej” mogą być zaliczane na jakąkolwiek inną odznakę turystyki
kwalifikowanej zgodnie z regulaminem jej zdobywania.
4. Zaliczenia na odznakę „Turysta Ziemi Nadnoteckiej” potwierdzone przez
przodownika turystyki kwalifikowanej lub przez uzyskanie pieczątek na
trasie wycieczki notuje się w karcie zdobywania odznaki.
5. Weryfikację przeprowadza oraz odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny
ZO PTTK w Pile, który jednocześnie prowadzi rejestr zdobytych odznak.
6. Odznaki wydaje się za okazaniem zweryfikowanej karty zdobywania odznaki
stanowiącej zarazem legitymację.

II.CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
W celu zdobycia regionalnej odznaki „Turysta Ziemi Nadnoteckiej” należy
spełnić wymogi wg pkt.1-3 lub pkt.4.
1. Zwiedzić przynajmniej jedno z następujących muzeów:
a) Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile,
b) Muzeum Wiktora Stachowiaka w Trzciance,
c) Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie.
2. Zwiedzić przynajmniej dwa z następujących rezerwatów przyrody:
a) „Kuźnik” k/ Piły – rezerwat przyrodniczo – krajoznawczy,
b) „Wilcze błoto” w m. Hamrzysko k/ Czarnkowa – rezerwat florystyczny,
c) „Zielona Góra” w m. Osiek n/ Notecią – rezerwat leśny,
d) „Rychlik” – obszar leśny k/ smolarni – rezerwat leśny,
e) „Buczyna” w Kuźnicy Żelichowskiej k/ Trzcianki – rezerwat leśny,
f) „Wełna” gm. Rogoźno – rezerwat o charakterze wodnym,
g) „Buczyna” gm. Rogoźno – rezerwat leśny.

3. Odbyć przynajmniej cztery z niżej podanych wycieczek, w czasie trwania
których należy dotrzeć do jednego z głazów narzutowych:
a) Chodzież – jez. Strzeleckie – (głaz narzutowy) – g. Gontyniec (192 m
n.p.m.) – Oleśnica – jez. Strzeleckie – Chodzież – szlak czerwony i żółty
– 15 km,
b) Piła – g. Dąbrowa (207 m n.p.m.) – Skrzatusz – szlak niebieski – 11km,
c) Piła – rez. „Kuźnik” – leśn. Czapla – Stara Łubianka – szlak niebieski i
czarny – 12 km,
d) Białośliwie – Atanazyn (głaz narzutowy) „Zaczarowana Karoca” – szlak
częściowo znakowany – 10 km,
e) Margonin – jez. Margonińskie (szlak czerwony) – głaz narzutowy
„Zaklęta Karczma” – szosą do Margonina – 4 km,
f) Miasteczko Krajeńskie (grób Michała Drzymały) – góra Rzadkowska –
jez. Kopcze – Kaczory – szlak żółty – 12 km,
g) Piła – Koszyce – rez. „Kuźnik” szlak zielony – Piła – 10 km,
h) Trzcianka – jez. Długie – Straduń – jez. Straduńskie – Smolarnia – szlak
żółty – 10 km,
i) Lubasz – wzgórze 126 – Goraj Zamek – Czarnków – szlak zielony – 15
km.
4. Wziąć udział w spływie kajakowym rzeką na odcinku Lędyczek – Ujście
przy równoczesnym zwiedzaniu m. Piły (w tym Muzeum Okręgowe im.
Stanisława Staszica).

