Różne drogi do niepodległości
Gminny Rajd z okazji 100 rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę
25.10.2018 r.

REGULAMIN RAJDU PIESZEGO
1.Cel imprezy
a) propagowanie wartości patriotycznych wśród uczniów szkół Gminy Czerwonak
b) integracja społeczności Gminy Czerwonak
c) uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
2.Organizator
Organizatorem rajdu pieszego jest Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach.
3. Źródło finansowania
Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Gminy Czerwonak.
4. Warunki uczestnictwa
Uczestnicy rajdu pieszego zobowiązani są do:
 Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora
rajdu. Dokonując zgłoszenia, uczestnik składa tym samym oświadczenie, iż akceptuje postanowienia
niniejszego regulaminu.
 Posiadania legitymacji szkolnej.
 Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatora rajdu oraz
przewodnika.
 Przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczania z wyznaczonego szlaku.
 Niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych
opiekunów i przekazania jej swojemu nauczycielowi.
 Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście i przeprowadzają całą grupę na
drugą stronę.
 Tempo marszu nadaje opiekun grupy i jest ono dostosowane do tempa najwolniejszego uczestnika.
 Czas i miejsce odpoczynku wyznacza opiekun grupy.
 Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać opiekunowi grupy.
 Uczestnicy rajdu dbają o środowisko.
 Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.
 Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody.
 Uczestnikami rajdu są uczniowie szkół z terenu Gminy Czerwonak przebywający pod opieką



nauczycieli i opiekunów. Maksymalna liczebność grupy dopuszczalna przez organizatora to 25
osób (klasa szkolna).
Wiek uczestników: 11-14 lat

5.Termin realizacji rajdu
Rajd pieszy odbędzie się dnia 25 października 2018 r.

6.Przebieg rajdu pieszego
Na trasach Rajdu organizator przygotował 5 zadań do wykonania. Są one poukrywane w kopertach
opatrzonych wstążeczkami. Dla każdej z grup przewidziano inny kolor wstążeczki. Dwa zadania ukryto na
terenie Dziewiczej Góry-mecie rajdu.
Trasy rajdu zostały przygotowane i przebiegają następująco:
1. Bolechowo – niebieskie wstążeczki
Start o godzinie 9:00
Dojście do Owińsk (5km) lub przejazd i dalej znakowanym szlakiem niebieskim do Dziewiczej Góry (5km)
2. Czerwonak – czerwone wstążeczki
Start o godzinie 11:00
Przejście znakowanym szlakiem czerwonym do Dziewiczej Góry (3 km)
3. Owińska – żółte wstążeczki
Start o godzinie 10:30
Przejście znakowanym szlakiem niebieskim do Dziewiczej Góry (5 km)
4. Kicin – zielone wstążeczki
Start o godzinie 11:00
Przejście znakowanym szlakiem żółtym do Dziewiczej Góry (3 km)
5. Koziegłowy – czarne wstążeczki
Start o godzinie 10:00
Dojście do Kicina (3 km) i dalej znakowanym szlakiem żółtym do Dziewiczej Góry (3 km).
Miejsce spotkania wszystkich grup: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Dziewicza Góra.
7.Postanowienia końcowe
 Organizator rajdu prosi o potwierdzenie uczestnictwa. W tym celu należy przesłać maila na adres
sp_rowecki@o2.pl z dopiskiem „rajd”.
 Wszelkich informacji udziela organizator rajdu.
 Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność na szlaku.
 Uczestnicy rajdu zobowiązani są do znajomości Regulaminu Rajdu i stosowania się do zaleceń
organizatora.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub skradzione w
trakcie imprezy.
 Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu,
zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
 Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu, mogą być wykorzystane przez prasę,
radio telewizję.
 W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
8.Zapewnienia organizatora
Organizatorzy rajdu zapewniają uczestnikom:
 plany tras rajdu oraz zadania rajdowe,
 poczęstunek na mecie rajdu,
 dobrą zabawę.

