
 

Regulamin II Międzyszkolnego Rajdu Szlakiem Jaskiniowców 

Dłużec 2017 

 

1. Organizator: 

Zespół Szkół w Dłużcu 

2. Termin : 31 maja 2017r godz. 9.00 

3. Cele  rajdu: 

 Poznanie walorów przyrodniczych i turystycznych naszej  „małej ojczyzny” 

 Popularyzację w śród młodzieży turystyki pieszej i rowerowej, 

 Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, 

 Integrację młodzieży ze szkól naszej gminy. 

4. Warunki uczestnictwa. 

W Rajdzie mogą brać udział uczniowie gimnazjów z terenu Gminy Wolbrom pod opieką 

nauczyciela (zgoda na udział w rajdzie będzie dostępna do pobrania na stronie internetowej 

organizatora). Zgłoszenia grupy dokonuje opiekun poprzez wysłanie wypełnionej karty 

zgłoszenia na adres mailowy organizatora. Grupa może liczyć od 6 do 10 uczniów. Każda 

szkoła może zgłosić maksymalnie 2 grupy.  W trakcie rajdu opiekę nad grupą stanowi 

nauczyciel zgłaszający grupę. 

 

Dystans około 10 km- Trasa: Zamek w Smoleniu  –Dolina Wodącej – Domaniewice.   

Uczestnicy z obowiązani są do zabrania odpowiedniej odzieży, a zwłaszcza obuwia 

sportowego oraz napojów. Grupa porusza się wyznaczoną trasą opisaną na mapce wręczonej 

na stracie. Melduje się na poszczególnych punktach wyznaczonych na trasie rozwiązując bądź 

wykonują przygotowane zadania i otrzymując uzyskaną ilość punktów. Ilość zebranych 

punktów oraz dotarcie na wszystkie wyznaczone punkty decyduje o zajętym miejscu w 

klasyfikacji generalnej rajdu.  

 

 

 

Uczestnicy Rajdu zobowiązani są w szczególności do: 

• Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatorów 

rajdu oraz ich opiekunów 

• Przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczanie z wyznaczonego szlaku. 

• Przy przekraczaniu jezdni - drogi piloci grup w kamizelkach odblaskowych (własnych) 

zabezpieczają przejście   i przeprowadzają grupę przez ten odcinek. 

• Tempo marszu nadaje opiekun grupy i jest ono dostosowane do tempa 

najwolniejszego uczestnika. 

• Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać opiekunowi grupy, 

organizatorom rajdu lub  opiece medycznej Rajdu. 

• Obowiązują zachowania proekologiczne. Organizatorzy apelują o przestrzeganie 

zasad poruszania się na obszarach leśnych, szlakami turystycznymi, a w szczególności 

o niepozostawianie śmieci! 

 



 

5. Nagrody: 

I miejsce – pamiątkowy puchar, 

II miejsce  - pamiątkowy puchar 

III miejsce – pamiątkowy puchar 

 

Ponadto każdy z uczestników otrzyma pamiątkową plakietkę z II Międzyszkolnego Rajdu 

Szlakiem Jaskiniowców. Organizator zapewnia także poczęstunek oraz opiekę medyczną. 

6. Tematyka zadań konkursowych: 

- konkurencje sprawnościowe, 

- wiedza nawiązująca do walorów przyrodniczych Doliny Wodącej oraz obiektów 

historycznych i szlaków turystycznych przebiegających przez jej teren lub znajdujących się w 

jej najbliższej okolicy, 

- pierwsza pomoc przedmedyczna. 

 

6. Inne informacje:  

Grupy należy zgłosić do dnia 22 maja 2017 roku na adres internetowy szkoły lub 

korespondencyjnie na adres szkoły z dopiskiem na kopercie Rajd. 

Szczegółowy program rajdu będzie można pobrać od dnia 26 maja 2017r, na stronie 

internetowej organizatora www.zsdluzec.pl  w zakładce uczniowie/rajd. 

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres mailowy szkoły. 

Wszystkie informacje i  dokumenty dotyczące rajdu będą umieszczane na stornie 

internetowej  szkoły w zakładce  Międzyszkolny Rajd Doliną Szklakiem Jaskiniowców. 

 

Organizatorzy: 

Anna Świerczek-Mól 

Agnieszka Koryto 

Barbara Rolka 

 

 

 

http://www.zsdluzec.pl/

