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przy wsparciu ﬁnansowym
Powiatu Krakowskiego
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REGULAMIN

3 FESTIWAL

NIETOPERZY
14.09.2019
JERZMANOWICE, SĄSPÓW
DOLINA BĘDKOWSKA

Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia
oraz Zarząd Oddziału Małopolskiego PTSM w Krakowie
zapraszają!

II edycja

Szlakiem Nietoperzy

14.09.2019 Jerzmanowice
Jaskinia Nietoperzowa
godz. 11:00 - 15:15

GRA TERENOWA

O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU KOPALNI WAPIENIA „CZATKOWICE”

Gra terenowa obędzie się w dniu 14 września 2019 r. w ramach realizacji 3 Festiwalu Nietoperzy. Udział w grze terenowej jest bezpłatny, uczestnicy
we własnym zakresie organizują sobie transport. W grze terenowej biorą udział zespoły maksymalnie 6-osobowe.
Kategorie wiekowe:

dzieci młodsze

młodzież

klasy I - V
szkoła podstawowa

klasy VI - VIII (SP)
i szkoły ponadpodstawowe

seniorzy

Organizatorzy zapewniają zwiedzanie Jaskini Nietoperzowej z przewodnikiem, zwiedzanie ścieżki geologicznej, dla chętnych zjazd na tyrolce, udział w grach
animacyjnych i spotkania edukacyjne przy stoiskach tematycznych zorganizowanych w ramach festiwalu. Dodatkowo na każdego uczestnika czekają znaczki
rajdowe, dyplomy, puchary i nagrody dla najlepszych drużyn oraz ciepły posiłek na podsumowaniu gry i degustację słodyczy nietoperzowych.

Szczegóły gry terenowej
start i meta

drużyna

od 11:00 do 13:15
ok 1,5 h

trasa gry terenowej rozpoczyna się i kończy pod Jaskinią Nietoperzową
drużyna może liczyć maksymalnie 6 osób w kategoriach:
 dzieci mŁodsze – klasy I – V szkoła podstawowa
 mŁodzieŻ – klasy VI – VIII szkoła podstawowa i szkoły ponadpodstawowe
 seniorzy
Uwaga! druΓyny w kategorii ‰
dzieci mŠodsze‘ i „młodzież” poruszają się z opiekunem, który wchodzi w skład drużyny
rejestracja drużyn na starcie pod Jaskinią Nietoperzową
przewidywalny czas przejścia

dodatkowe
atrakcje

po dotarciu do mety poszczególne drużyny będą mogły zwiedzić Jaskinię Nietoperzową lub ścieżkę geologiczną z
przewodnikami lub zjechać na tyrolce oraz uczestniczyć w grach i zabawach animacyjno-edukacyjnych przygotowanych
przez organizatorów i partnerów Festiwalu Nietoperzy

pamiątki i puchar

każdy uczestnik otrzyma pamiątkową przypinkę (buton) II edycji Gry Terenowej „Śladami Nietoperzy” oraz upominek,
najlepsza drużyna otrzyma puchar Prezesa Zarządu Kopalni Wapienia „Czatkowice”

ok. 16:00

podsumowanie i wręczenie nagród uczestnikom gry terenowej
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Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie przyjmuje biuro Zarządu Małopolskiego PTSM w Krakowie
ul. Oleandry 4, pok. nr 5, tel. 12 63 20 658 oraz Teresa Sieradzka 609 910 017.
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UWAGA: wszyscy uczestnicy winni posiadać suchy prowiant i wodę, odpowiedni ubiór turystyczny. Ponadto każda drużyna powinna być wyposażona w kompas,
przybory do rysowania, apteczkę, aparat. Mile widziany strój nietoperza lub element dekoracyjne związany z nietoperzami (będzie możliwość uzyskania
dodatkowych punktów za stroje lub elementy dekoracyjne).

