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REGULAMIN RAJDU ZADANIOWEGO
„RAJD NA WYSPE OSTRÓW”
1. ORGANIZATORZY
-

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

2. PARTNERZY:
-

Stowarzyszenie Turystyczno Wędkarskie „Wędkarskie opowieści”
Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Szczecinie
Gmina Złocieniec
UKS „SZKWAŁ” Złocieniec

3. ADRESACI
Mieszkańcy, turyści terenu powiatu wałeckiego i drawskiego. Udział w rajdzie mogą brać
zespoły trzyosobowe, mieszane: składające się z osób dorosłych i dzieci lub dzieci
i młodzieży, młodzieży i osób dorosłych. Rajd jest przeznaczony dla wszystkich chętnych,
którzy chcieliby uczestniczyć w Rajdzie
4. ZAKRES TEMATYCZNY:
 ogólna wiedza przyrodnicza,
 ryby jeziorne,
5. PRZEBIEG RAJDU:
 Uczestnicy rajdu odpowiadają za:
 odpowiedni strój dostosowany do warunków terenowych (wygodne
obuwie, strój turystyczny, itp.),
 zabezpieczenie się środkami odstraszającymi komary i kleszcze,
 zapoznanie z zasadami BHP oraz bezpiecznego zachowania w terenie,
w tym m.in. przestrzeganie zakazu hałasowania i używania urządzeń
powodujących nadmierny hałas, śmiecenia i zanieczyszczania terenu,
 wyznaczenie kapitanów drużyn,
 organizatorzy przed wypuszczeniem uczestników na trasę Rajdu przeprowadzą
odprawę z instruktarzem, na której udzielą wskazówek dotyczących bezpiecznego
poruszania się w lesie oraz ogólnych zasad BHP,
 trasa rajdu jest biegnie brzegiem wyspy Ostrów
 drużyny na trasę Rajdu będą wychodziły w kolejności, wynikającej z rejestracji,
 drużyny wychodzą w odstępach czasowych – co 3 minuty,
 każda drużyna otrzymuje mapę z zaznaczoną trasą oraz kartę „wykonania zadań”,
 na trasie wyznaczono 3 stacjonarnych punktów zadaniowych,
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 po wykonaniu zadania na punkcie stacjonarnym kontroler wpisuje w kartę ilość
uzyskanych punktów,
 czas na rozpoczęcie odpowiedzi nie powinien przekraczać 1 minuty,
 na mecie Rajdu Komisja po złożeniu karty sumuje punkty za rozwiązanie
poszczególnych zadań,
 w rajdzie uczestniczyć będą zespoły trzyosobowe, w wyjątkowych sytuacjach
organizator dopuścić może zespół dwuosobowy,
 maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania:
zadanie 1
zadanie 2
zadanie 3
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 ilość uzyskanych punktów za rozwiązane zadania zadecyduje o kolejności zajętego
miejsca. Nagrody otrzymują uczestnicy, którzy uzyskają trzy najwyższe wyniki.
Jeśli więcej uczestników otrzyma taką samą liczbę punktów to o kolejności zajętego
miejsca zadecyduje runda pytań dodatkowych. Uczestnicy będą odpowiadali na losowo
wybrane pytania. Drużyna, która w rundzie dodatkowej uzyska więcej punktów wygra.
Zachęcamy do wspólnej zabawy!
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Partnerzy:

