NR KARTY

„Gram w zielone”
Gra terenowa „Gram w zielone” została przygotowana przez Stowarzyszenie
„Charzy…” i zaprasza do odwiedzenia 12 ważnych i atrakcyjnych przyrodniczo obiektów
w Gminie Chojnice w terminie od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r.
W każdym z 12 wskazanych miejsc znajdziesz tabliczkę z hasłem, które należy wpisać
w odpowiednie miejsce na odwrocie kartki.
Po odwiedzeniu minimum 10 miejsc i wpisaniu odpowiednich haseł, możesz:
❖ oddać wypełnioną kartę do Punktu Informacji Turystycznej w Charzykowach,
ul. Jeziorna 54 do 31 sierpnia 2022 r. za co otrzymasz drobny upominek, lub
❖ wykorzystać kartę w okresie XIII Jarmarku „Czym Chata Bogata” w dniu
31 lipca 2022 r. za co otrzymasz odpowiedni bonus przy zdobywaniu pieczątek
w zabawach przyrodniczych.
Miejsca / obiekty, które należy odwiedzić (tu także znajdziesz tabliczkę z hasłem).
Góra Wolność - pomnik przyrody (głaz narzutowy) na żółtym szlaku J. Bruskiego,
Jezioro Witoczno (hasło przy moście w miejscowości Kamionka),
Pomnik przyrody – dąb szypułkowy przed Jarcewem,
Ścieżka Botaniczna Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Charzykowach,
Zagroda Pokazowa Zwierząt Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Chocińskim Młynie,
Pomnik przyrody - lipa drobnolistna Charzykowy, ul.Długa 68 (prywatna posesja),
Głaz narzutowy na żółtym szlaku J. Bruskiego w leśnictwie Kokoszka,
Skupisko drzew pomnikowych w Klosnowie (prawa strona przed skrętem w prawo
do wsi Klosnowo),
9. Pomnik przyrody - dąb szypułkowy w Bachorzu ( przy drodze powiatowej),
10. Pomnik przyrody – dąb szypułkowy na cmentarzu w Czartołomiu (tuż za Jarcewem),
11. Lipa drobnolistna przy leśniczówce Wolność (doga rowerowa do Kopernicy),
12. Klon zwyczajny w Starym Młynie (pomnik przyrody wewnątrz osady).
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Imię i nazwisko właściciela karty „Gram w zielone” ……………………………………………………………….
Numer telefonu ………………………………………………………………..
Adres (miejscowość, powiat ) ………………………………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2019.1781) dla celów organizacyjnych zadania pod nazwą „Gram w zielone”.

Podpis ………………………………………
Informacje na temat gry znajdziesz także na stronach GOK Chojnice, Promocji Regionu Chojnickiego i na Facebooku Stowarzyszenia
„Charzy…” Ze względu na ograniczoną ilość upominków organizator zastrzega sobie limit wydanych kart.
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