Przywieź znaczek z wakacji

Właśnie nadeszły upragnione przez wszystkich wakacje.
Szkolne koło PTTK „Peron 26” działające w naszej szkole przedstawia propozycje na
długie wakacyjne dni.
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów, rodziców, a także pracowników naszej szkoły
do włączenia się w akcję „Przywieź znaczek z wakacji”.
Najbliższy czas będzie sprzyjał wędrówkom i spędzaniu czasu poza miejscem
zamieszkania.
Zwiedzając, odkrywając nowe miejsca często poszukujemy pamiątek, które moglibyśmy
zabrać ze sobą do domu, by przypominały nam o odbytych podróżach.
Chcemy przedstawić Wam coś, co może stać się taką właśnie wakacyjną pamiątką. Może
zachęci również do podjęcia wyzwania i uczestnictwa w grze kolekcjonerskiej.
Zapraszamy do poszukiwania
TURYSTYCZNEGO.
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ZNACZKA

A czym jest znaczek turystyczny?
To okrągły, drewniany krążek o średnicy 60 mm i grubości 8-10 mm, posiada metalowe
oczko do zawieszenia. Awers i rewers przeważnie jest taki sam. Znaczek Turystyczny
jest pamiątką z naturalnego materiału - drewna, bez użycia barwników, farb, lakierów,
jest w 100 % ekologiczny. Składa się z trzech elementów: samego znaczka, karteczki i
naklejki. Produkowany jest ręcznie, każda sztuka jest wyjątkowa. Grafika jest swego
rodzaju dziełem sztuki, wypalana jest w wysokiej temperaturze przy pomocy metalowej,
grawerowanej matrycy. Poprzez silny nacisk matryca wypala w drewnie plastyczny
wizerunek, który jest bardzo trwały i odczuwalny także przy dotyku.
Znaczek Turystyczny przedstawia miejsce, do którego dotarł turysta. Jest pamiątką i
potwierdzeniem pobytu. W żadnym innym miejscu nie można kupić takiego znaczka.

Kolejne numery znaczków przedstawiają grzbiety gór, schroniska turystyczne, biegi
rzek, oznaczają miasta, zamki, miejsca historyczne, pamiątki przyrodnicze, zabytki
techniki, jaskinie, ogrody zoologiczne i inne miejsca, do których dociera ciekawy turysta.
Jest on turystyczną zachętą do zwiedzania tych miejsc a zarazem wyjątkową
pamiątką. Zbieranie
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kolekcjonerskiej. Cały system jest nieustannie rozszerzany. W 2012 roku Znaczki
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Europy!

Jest

to

ogólnoeuropejska akcja kolekcjonerska.
© Nazwa i znak towarowy Znaczek Turystyczny są zastrzeżone i prawnie chronione w
Polsce i Europie.
Jeśli podczas wakacji będziecie odwiedzać nowe miejsca, pytajcie o znaczek
turystyczny. Niestety nie można dostać go bezpłatnie. Jeśli chcecie zabrać ze sobą
taką pamiątkę, jako znak odwiedzenia danego miejsca, musicie znaczek zakupić. Jego
koszt waha się w granicach 10 zł. Wszystkie informacje na temat miejsc objętych
znaczkiem ( w tym mapa znaczków turystycznych) oraz tego, gdzie można go kupić
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na

stronie

internetowej
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adresem:

https://www.znaczki-

turystyczne.pl/. Istnieje gra kolekcjonerska polegająca na zebraniu znaczków o
kolejnych dziesięciu numerach. Szczegóły na podanej stronie.
Na początku roku szkolnego przyniesiemy znaczki do szkoły i obejrzymy je, zrobimy
wspólne zdjęcia, a może nawet konkurs na znaczek z najdalszego miejsca w Polsce, a
nawet za granicą (tam też są dostępne znaczki).
Dla tych, którzy nie wyjeżdżają poza Lublin polecamy poszukiwanie znaczków na terenie
Lublina. Jest ich 5. Nie zdradzamy w jakich miejscach. Zabawcie się w detektywów i
sprawdźcie na stronie podanej wcześniej, gdzie można znaczki zakupić.
Jeśli macie pytania – piszcie na adres meilowy naszego koła 26peron@gmail.com pomożemy, wyjaśnimy, podpowiemy
„Przywieź znaczek z wakacji” - do dzieła!!!

