REGULAMIN
XVIII ZŁOTORYJSKI RAJD TURYSTYCZNY
NA POWITANIE WIOSNY „MARZANNA”.
Organizator: Centrum Informacji Turystycznej
ul. Basztowa 15, 59-500 Złotoryja, tel. 76/8781 873, email: cit.zlotoryja@wp.pl

Termin imprezy: 21 marca (czwartek) 2019 r.
Trasa rajdu: Złotoryja – Rokitnica -Złotoryja
Cel imprezy:



Poznanie walorów krajoznawczo-przyrodniczych okolic Złotoryi.
Popularyzacja turystyki jako aktywnej formy wypoczynku.

Charakter imprezy: piesza
Adresat imprezy: dzieci ze szkół podstawowych
Minimalna liczba uczestników: 10 – 17 osób /jedna grupa/
Maksymalna liczba uczestników: liczba uczestników ograniczona - decyduje kolejność
zgłoszeń. Liczba uczestników nie może przekraczać 100
Warunki uczestnictwa:










W rajdzie mogą brać udział drużyny 10–17 osobowe wraz z opiekunem
zgłoszone przez szkołę na karcie zgłoszeń.
Zgłoszenia pisemne wraz z wpisowym przyjmowane będą w biurze
Centrum Informacji Turystycznej, ul. Basztowa 15, do dnia 18 marca b.r.
Wpisowe od uczestników wynosi 10 zł, opiekunowie bezpłatnie.
Drużyny zobowiązane są stawić się w dniu 21 marca 2019 r. o godzinie 8,
30 przed budynkiem ZOKiR, plac Reymonta 5 (w podanym wcześniej
składzie wraz z opiekunami). Zakończenie o godz. 14,00
Uczestników obowiązuje strój i obuwie turystyczne odpowiednio
dostosowane do panujących warunków pogodowych.
Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do zachowania czystości,
porządku na trasie oraz w czasie trwania rajdu.
Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do poszanowania przyrody oraz
zabytków.
Każda z drużyn musi być wyposażona w apteczkę.
Uczestnicy samodzielnie przygotowują się do konkursów rajdowych.
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W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
 Dyplom uczestnictwa dla drużyny.
 Fachową opiekę na trasach rajdu.
 Konkursy z nagrodami.
 Gorącą herbatę
Podsumowanie rajdu:
 Miejsce podsumowania rajdu – Rokitnica
 Konkursy z nagrodami.
Przewidywane konkursy:


Krajoznawczy /indywidualny/ – z zakresu trasy rajdowej. Nagrody z
dyplomami dla pierwszych trzech osób.
 Konkurs na najładniejszą Marzannę. Drużyny przynoszą ze sobą na rajd
przygotowane wcześniej Eko-Marzanny (wykonane tylko z materiałów
ekologicznych)
 Konkurs na piosenkę rajdową /drużynowy i indywidualny/.
 Konkursy sprawnościowe; drużynowe i indywidualne.
 Konkursy przyrodniczo-ekologiczne.
 Gry i zabawy rekreacyjne.
 Quizy, konkursy, zagadki.
Przewidywany czas trwania rajdu:




Rozpoczęcie rajdu – godzina 8,30, przed budynkiem ZOKiR, plac
Reymonta 5.
Podsumowanie rajdu (ognisko) – ok. godziny 9,30-10,00
Zakończenie rajdu – ok. godziny 14,00 przed budynkiem ZOKiR, plac
Reymonta 5.

Zgłoszenia:








Prosimy składać na szkolnej karcie zgłoszeń z podpisem dyrektora i
pieczątką szkoły.
Karta powinna zawierać dane; ilość uczestników w grupie. /Ilość
uczestników w grupie nie powinna przekraczać 17 osób, każda grupa musi
posiadać pełnoletniego opiekuna/.
Imiona i nazwiska uczestników.
Nazwę szkoły, klasę, nazwisko wychowawcy klasy.
Nazwisko opiekuna grupy i jego podpis.
Każda grupa może mieć też swoja nazwę.
Zgłoszenia wraz z wpisowym prosimy składać w biurze CIT.
ul. Basztowa 15, od godziny 8,00 do godziny 16,00 (od poniedziałku do
piątku). Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 18 marca 2019 r.

Uwagi dodatkowe:
 Uczniowie przynoszą na rajd kiełbasy i pieczywo we własnym zakresie.

Zapraszamy
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