Regulamin XXI Rajdu Jadwiżańskiego
I. Organizator
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
II. Termin Rajdu:
6 października 2018 r
Towarzystwo prosi, aby rajd potraktować w szkole jako wycieczkę szkolną.
III. Cele Rajdu:
1. Popularyzacja i propagowanie turystyki pieszej i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Poznawanie walorów krajobrazowych okolic Złotoryi, Kopacza i Rokitnicy.
3. Poznanie historii oraz dziedzictwa kulturowego Śląska i Ziemi Złotoryjskiej.
4. Obcowanie z pięknem przyrody.
5. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej.
6. Popularyzacja zdobywania Odznaki Jadwiżańskiej.
IV. Trasa Rajdu:
Ścieżka Świętej Jadwigi (Złotoryja – Rokitnica), długość trasy ok. 6 km.
V. Uczestnictwo:
1. Drużyny dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
powiatu złotoryjskiego pod opieką dorosłych – ze szkół z oddziałami gimnazjalnymi mogą być dwie
drużyny.
2. Zgłoszenia według wzoru załączonego do regulaminu przyjmujemy do 3 października 2018r.
drogą mailową na adres tmzz@tmzz-zlotoryja.pl (zgłoszenie powinno zawierać dokładny wykaz
uczestników i opiekunów)
3. Turyści indywidualni.
VI. Przebieg Rajdu:
1. Zbiórka uczestników w dniu 6 października 2018 r. o godzinie 900 przy Kościele Św. Jadwigi
w Złotoryi:
• powitanie, wprowadzenie, krótka modlitwa.
2. Wymarsz na trasę.
3. Zakończenie Rajdu – Rokitnica około godziny 1300.
• integracja grupy na wspólnym ognisku,
• podsumowanie rajdu, rozdanie dyplomów.
VII. Informacje dodatkowe:
1. Dojazd uczestników do punktu startowego oraz powrót do miejsca zamieszkania odbywa się na
koszt własny.
2. Za bezpieczeństwo i zdrowie uczestników bezpośrednią odpowiedzialność ponoszą opiekunowie
drużyn.
5. Możliwość otrzymania Odznaki Jadwiżańskiej - (odznaki nie odebrane rok temu zostaną przekazane
w tym roku)
6. Posiłek dla każdego uczestnika Rajdu.
7. Rajd odbędzie się bez względu na stan pogody.
8. Ze względu na ograniczone miejsce zakończenia Rajdu organizatorzy proszą o zgłaszanie co
najwyżej 2 drużyn.
Z gorącym pozdrowieniem –
organizatorzy Rajdu Jadwiżańskiego

Pieczątka szkoły

Karta zgłoszeniowa na XXI Rajd Jadwiżański
Dyrekcja ………………………………………………………… w …………………………………
zgłasza drużynę na Rajd Jadwiżański w dniu 6 października 2018 r.
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Nazwisko i imię ucznia

Opiekunowie:
……………………………………………….. (tel. ………………………………..)
……………………………………………….. (tel. ………………………………..)

Klasa

