I RAJD NA ORIENTACJĘ
„Herosi Puszczy Wkrzańskiej”

Dnia 14 czerwca (sobota) o godz. 11oo odbędzie się międzyszkolny rajd na orientację na terenach
Puszczy Wkrzańskiej. Celem rajdu jest popularyzacja miejsc krajoznawczych, pięknych szlaków pieszych
oraz obiektów przyrodniczych, unikalnych w skali województwa i kraju. Termin rajdu przypada na
najciekawszy okres przyrodniczy oraz turystyczny dla tego obszaru.
Start - godz. 11oo ul. Podbórzańska (pętla autobusowa linii 87).
Meta - około godz. 15oo Polana Harcerska (na mecie zaplanowane jest ognisko regeneracyjne).
Na zgłoszenia zespołów 2-3 osobowych wraz z opiekunem czekamy
u p. Barbary Lachowickiej lub organizatorów.

do dnia 12.06.2014 r.

Obowiązkowe wyposażenie każdego z zespołów:
- kompas,
- aparat fotograficzny w celu uwiecznienia najpiękniejszych widoczków,
- dobry humor i chęć rywalizacji,
- osobiste zadaszenie w razie niesprzyjającej pogody,
Zalecane wyposażenie opcjonalne:
- coś do upieczenia na ognisku,
- coś do wypicia przy ognisku,
- garść ciekawych historii do opowiedzenia podczas ogniska.
Dla chętnych organizatorzy przewidzieli wcześniejszy trening/szkolenie oraz zapoznanie z zasadami
tego typu imprez.
Ilość startujących zespołów jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
Mapy z zaznaczonymi na nich punktami i obiektami do znalezienia zostaną wydane na 5 minut przed
startem.

www.zsl.szczecin.pl

I RAJD NA ORIENTACJĘ
„Herosi Puszczy Wkrzańskiej”
REGULAMIN
1. Cel Imprezy
 ukazanie walorów Puszczy Wkrzańskiej,
 upowszechnienie aktywnej turystyki,
 popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego

wypoczynku,
 praktyczne ćwiczenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.
2. Termin
Impreza odbędzie się w dniu 14 czerwca 2014 r. - start godz. 11oo. Miejsce imprezy: start
ul. Podbórzańska (pętla autobusowa linii 87), meta na Polanie Harcerskiej.
3. Organizator
Zespół Szkół Łączności w Szczecinie
71-080 Szczecin
ul. Ku Słońcu 27-30
4. Komitet Organizacyjny
Pani Barbara Lachowicka,
Pan Grzegorz Żegliński,
Pan Remigiusz Drozdowski.
Kontakt: basia(małpka)zsl.szczecin.pl lub szkola(małpka)zsl.szczecin.pl
5. Forma i Kategorie
Turystyczna impreza na orientację z wyznaczonymi punktami kontrolnymi.
Drużyny: 2-3 osobowe + opiekun.
Limit czasu: 3h + 1h limitu spóźnień.
Punkty kontrolne lokalizowane są w technice:
 lampionów,
 stałych punktów terenowych (np. infrastruktura, zabytki),
 zadań turystycznych.

www.zsl.szczecin.pl

