
 
                                                                                
   

zapraszają dzieci i młodzież wraz z opiekunami 
05 kwietnia 2019 r. (piątek)

na XXIII Wiosenny Rajd Ekologa
pn. „Wiosenne wędrowanie-wiosny szukanie”

Zespół  Szkół  w Rudzie RóżanieckiejUrząd Miasta i Gminy NarolNadleśnictwo Narol



REGULAMIN   XXIII WIOSENNEGO  RAJDU  EKOLOGA  
PN.  „  W IOSENNE  WĘDROWANIE  - WIOSNY  SZUKANIE”

CEL:
- poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej,

- poszukiwanie-rozpoznawanie wczesnowiosennych gatunków roślin na trasie rajdu,
- popularyzacja turystyki kwalifikowanej pieszej oraz atrakcji turystycznych Gminy Narol.

           TERMIN   :   05 kwiecień 201  9 r. (piątek)
PROGRAM:

- godz. 9.30 - zbiórka Uczestników przed wejściem na trasę ścieżki dydaktycznej pn.” Cisza, przygoda i przyroda w Puszczy Różanieckiej” 
- godz. 10.00 – przejście trasą ścieżki - dł. trasy – ok. 3 km

- godz. 11.30/12.00 - spotkanie integracyjne przy ognisku na miejscu wypoczynkowym (ciepły poczęstunek, konkurs przyrodniczo-krajoznawczy  z nagrodami,
wybór najoryginalniejszej Marzanny-spalenie kukły, wystąpienia organizatorów),

- godz. 14.00/14.30 - zakończenie Rajdu.
WARUNKI UCZESTNICTWA:

- dzieci  oraz młodzież  klas IV-VIII oraz  III klas gimnazjalnych biorą udział w Rajdzie pod opieką nauczycieli .
ZGŁOSZENIE  POWINNO  ZAWIERAĆ:

Datę i czytelny  podpis rodzica lub opiekuna prawnego na Formularzu Zgłoszeniowym . Zgłoszenia przyjmowane będą e:mailowo malgosia@zpkprzemysl.pll
lub  listownie  na adres  podany w Załączniku Nr 1 do Regulaminu

do dnia 22  marca 2019 r.  
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! ( po 10-15 uczniów ze szkoły

ORGAZNIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
- przewodnictwo na trasie Rajdu,

- ciepły poczęstunek,
- nagrody w konkursie

NIEZBĘDNY   EKWIPUNEK   (NASZE   RADY):
- odpowiedni do warunków pogodowych strój (chroniący przed zimnem i deszczem) oraz obuwie turystyczne (wygodne i mocne),

- apteczka osobista + zażywane lekarstwa,
- prowiant (jedzenie i picie) na czas wędrówki,

- dobry humor   (nie narzekamy).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone  przez uczestników podczas trwania rajdu,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu rajdu w przypadku  nie sprzyjających warunków atmosferycznych  lub z innych przyczyn niezależnych,

- przypominamy o zasadach ochrony przyrody i kultury na trasie rajdu
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