Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia,
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTSM w Krakowie oraz Szkolne Koło Turystyczno –
Krajoznawcze PTSM „Ósemka Wspaniałych”, działające przy VIII LO w Krakowie
zaprasza na

Imprezę na Orientację „Szlakiem Nietoperzy” 15.09.2018 r.
INO czyli gra terenowa obędzie się w dniu 15 września 2018 r. w ramach realizacji Festiwal
Nietoperzy.
Udział w grze terenowej jest bezpłatny, uczestnicy we własnym zakresie organizują sobie transport.
W grze terenowej biorą udział 4 osobowe zespoły (4 uczestników +1 opiekun, uwaga: 1 opiekun może
mieć kilka zespołów, ale drużyna może mieć tyko 4 osoby, proponuje się kategorie:
klasy I-IV, V-VIII, III gim. + szkoły średnie, dorośli).
Organizatorzy zapewniają zwiedzanie Jaskini Dziewiczej i Nietoperzowej z przewodnikiem,
zwiedzanie ścieżki geologicznej, dla chętnych zjazd na tyrolce, udział w grach animacyjnych
i spotkania edukacyjne przy stoiskach: animacyjne stoisko z nietoperzami, kramik ceramiczny, stoisko
alpinistyczne, stoisko GEO-HIS, a także znaczki rajdowe, dyplomy, puchary i nagrody dla
najlepszych drużyn oraz ciepły posiłek na podsumowaniu gry i degustację ciast nietoperzowych.
UWAGA: wszyscy uczestnicy winni posiadać suchy prowiant i wodę, odpowiedni ubiór turystyczny
Ponadto każda drużyna powinna być wyposażona w kompas, przybory do rysowania,
termos z ciepłą herbatą i apteczkę, aparat.
Mile widziany strój nietoperza lub element dekoracyjne związany z nietoperzami
(będzie możliwość uzyskania dodatkowych punktów za stroje lub elementy dekoracyjne)
Program INO
15.09.2018 r.(sobota)
Do 9:00 - meldowanie drużyn w Zespole Szkół w Jerzmanowicach (wejście główne)
9:15 - odprawa opiekunów
9:30- 10:30 - udział w spotkaniach edukacyjnych z naukowcami:
1) „Mieszkanie na wulkanie”
2) „Pozwólmy ocalić „Małego Podkowca”
10:45 -odsłonięcie Ścianki Nietoperzowej
11:00- 15:00 - rozpoczęcie gry terenowej INO po terenie wsi Jerzmanowice, Łazy i Dolinie
Będkowskiej (każda grupa musi posiadać latarki, apteczkę)
każda drużyna musi zakończyć grę do godziny 15:00
start: godzina 11:00 szkoła w Jerzmanowicach, młodsze drużyny będą
wypuszczane wcześniej w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
meta: Jaskinia Nietoperzowa (po dotarciu do mety poszczególne drużyny
będą mogły zwiedzić Jaskinię Nietoperzową lub ścieżkę geologiczną
oraz uczestniczyć w zabawach animacyjnych przy Jaskini
Nietoperzowej
16:00-rozpoczęcie Finału Festiwalu Nietoperzy pod Jaskinią Nietoperzową
w czasie Finału będzie degustacja ciast nietoperzowych i ciepły posiłek
około godziny 16:30- podsumowanie wyników, wręczenie nagród i zakończenie gry terenowej.
Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie przyjmuje biuro Zarządu Małopolskiego PTSM w Krakowie, ul.
Oleandry 4, pok. nr 5, tel. (012) 6320658, Rafał Jankowski 508314725 i Teresa Sieradzka 609910017
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