REGULAMIN
XX RAJDU im. św. JANA PAWŁA II

5 czerwca 2018 r.

R E G U L A M I N XX RAJDU im. św. JANA PAWŁA II
5 czerwca 2018 r.
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH NOSZĄCYCH IMIĘ JANA PAWŁA II
I PONADPODSTAWOWYCH POWIATU GORLICKIEGO

1. Organizatorzy:
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
- Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gorlice
- Starostwo Powiatowe w Gorlicach

2. Cel rajdu:
- uczczenie pobytu Papieża Jana Pawła II w Beskidzie Niskim i Ziemi Gorlickiej
- popularyzacja turystyki pieszej i aktywnego uczestnictwa w rekreacji
- poznawanie piękna Beskidu Niskiego
- propagowanie zdrowego stylu życia
- upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o środowisku leśnym, wielofunkcyjnej
i zrównoważonej gospodarce leśnej

3. Uczestnictwo:
Rajd skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych noszących imię Jana Pawła II
i ponadpodstawowych powiatu gorlickiego. W rajdzie mogą uczestniczyć grupy
zorganizowane i zgłoszone przez dyrekcje szkół pod opieką nauczycieli.

4. Zgłoszenia: (załącznik nr.1)
Imienny wykaz uczniów, data urodzenia, potwierdzenie ubezpieczenia (jeżeli zakres
ubezpieczenia uczniów gwarantowany przez szkołę macierzystą nie obejmuje udziału
w rajdach pieszych to szkoła zobowiązana jest zabezpieczyć we własnym zakresie dodatkowe
ubezpieczenie z tego tytułu) wraz z nazwiskiem opiekuna, nazwą placówki i podpisem
dyrektora szkoły oraz nr telefonu opiekuna do kontaktu należy przesłać do dnia 30 maja
(środa) 2018 r. na adres:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
ul. Ariańska 3
38-300 Gorlice
tel/fax: 18 352 68 14 lub e-mail: sekretariat@zse.gorlice.pl
Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest przekazanie listy uczestników z wymaganymi
danymi oraz wpłata przekazana gotówką w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II, ul. Ariańska 3 do dnia 30 maja 2018 r.

Koszt rajdu od osoby wynosi 10 zł

5. Organizatorzy zapewniają:
- transport uczestników z Gorlic (parking przed ZSE) na miejsce rozpoczęcia rajdu,
- przewodnictwo leśników z Nadleśnictwa Gorlice na trasie rajdu,
- ognisko – pieczenie kiełbasy na mecie rajdu,
- powrót z Szymbarku do Gorlic
- pamiątkowy znaczek

6. Obowiązki uczestników rajdu.
Uczestnicy powinni:
- posiadać odpowiedni ekwipunek,
- posiadać ważny dokument tożsamości,
- przestrzegać zaleceń przewodnika trasy i opiekuna,
- przestrzegać regulaminów,
- przestrzegać zasad ppoż., ochrony przyrody i zabytków,
- posiadać podstawowy sprzęt do pierwszej pomocy,
- przestrzegać zasad kodeksu drogowego na fragmentach tras przebiegających po drogach
jezdnych.
UWAGA! Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych
używek. Za nieprzestrzeganie tego wymogu regulaminu będą wyciągnięte konsekwencje
dyscyplinarne. W przypadku dokonania szkód przez uczestników rajdu, wynikłe z tego
powodu koszty napraw i zakupów ponoszą ich sprawcy lub opiekunowie prawni.

7. Godziny rozpoczęcia i proponowane trasy:
Rajd im. św. Jana Pawła II w roku szkolnym 2017/2018 jest rajdem jednodniowym.
Wszyscy uczestnicy spotykają się na parkingu przed ZSE (ul. Ariańska 3) o godz. 800
skąd autokarami udadzą się do punktów rozpoczęcia rajdu.
Trasa I - Gorlice - Trasa pieszo rowerowa - Szymbark Kasztel
Trasa II - Szymbark Łęgi - Beskidzkie Morskie Oko - rezerwat “Jelenia Góra” - Szymbark
Kasztel
Trasa III - Owczary - Szymbark Kasztel
Trasa IV - Stróże - Maślana Góra - Szymbark Kasztel

8. Zakończenie rajdu:
Finał rajdu odbędzie się w na terenie skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku w godzinach
1200 -1500.
Przewidziane jest ognisko z pieczeniem kiełbasy, konkurs wiedzy o życiu i wędrówkach Jana
Pawła II po górskich szlakach Beskidu Niskiego oraz konkursy wiedzy przyrodniczej
(z informacji przekazywanych przez leśników na trasach rajdu), wręczenie nagród.
1400 - zakończenie rajdu, wyjazd z Szymbarku do Gorlic.

Patronat medialny:

Załącznik nr.1

KARTA ZGŁOSZENIA
na XX Rajd im. św. Jana Pawła II

5 czerwca 2018 r.
Pieczęć Szkoły zgłaszającej
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nr telefonu opiekuna: ______________________________________

________________________
podpis Dyrektora Szkoły

