Małopolski Oddział PTSM w Krakowie, Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze PTSM „Ostaniec”,
działające przy Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach oraz Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec”
Gminy Jerzmanowice-Przeginia
zaprasza na

I Rajd Ekologiczny „Woda źródłem życia-Dolina Będkowska 3 X 2020r. ”
Rajd obędzie się w dniu: 03.10.2020 r. (sobota)
Koszt udziału: 25 zł
Organizatorzy zapewniają: dyplomy dla drużyn, nagrody, znaczki rajdowe dla każdego uczestnika, pieczone
kiełbaski, upominki dla uczestników.
Celem rajdu jest:
 przejście fragmentem edukacyjnej ścieżki „Jaskiniowa Dolina” (ćwiczenia badawcze
bioróżnorodności w tym skał, roślinności i świata zwierząt);
 poznanie właściwości fizycznych rzeki i ich wpływ na jakość wody;
 poznanie sposobów na ocenę czystości wody w rzece;
 zasmakowanie jesiennego szaleństwa w atrakcyjnej Dolinie Będkowskiej,
 spotkanie w gronie kolegów i kształtowanie kompetencji kluczowych.
UWAGA: wszyscy uczestnicy winni posiadać wygodny ubiór turystyczny, buty, czapkę od słońca i
kurtkę przeciwdeszczową, suchy prowiant, wodę, maseczkę /przyłbicę w sytuacji korzystania z toalet.
Każda drużyna powinna posiadać:
taśmę mierniczą, słoik na wodę, termometr, kompas, lupę, twardą podkładkę do prowadzenia obserwacji,
przybory do pisania/rysowania.
PROGRAM :
9:30 –zbiórka uczestników na parkingu obok Schroniska Młodzieżowego w Łazach, rozpoczęcie rajdu;
10:00-przejscie trasą edukacyjnej ścieżki „Jaskiniowa Dolina”, w tym m.in.
przystanek przy szkółce leśnej w Łazach (tu poznamy wybrane rośliny bo
… wokół bioróżnorodność wielka, od porostów aż do świerka…)
przystanek przy pomniku przyrody Wodospad „Szum”, (tu będziemy badać
kierunek i prędkość przepływu wody w rzece)
przystanek przy źródle rz. Będkówki (tu będziemy oceniać jakość wód
powierzchniowych i poznamy największe naturalne źródło krasowe na Jurze)
13: 00- pieczone kiełbaski i zagadki geologiczne „W kamieniu zaklęte” pod Jaskinią Nietoperzową.
Prezentacja wyników przeprowadzonych ćwiczeń badawczych (Wyniki prezentuje cała drużyna.
Forma prezentacji jest dowolna: np. plakat, element rymowanki, wiersza czy piosenki mile widziany)
14:00-14:30 podsumowanie rajdu i wręczenie dyplomów i upominków.
Dojazd na Rajd Ekologiczny uczestnicy organizują we własnym zakresie.
Miejsce zbiórki: parking obok schroniska w Łazach 9:30
Miejsce zakończenia rajdu: parking przy Jaskini Nietoperzowej ok.14:00-14:30
Uwaga termin zgłaszania grup do 30.09.2020 r. !!! Organizatorzy mogą dokonać modyfikacji programu w zależności
od pogody i innych czynników niezależnych. Ilość miejsc ograniczona.
Każda drużyna pokonuje trasę rajdową ze swoim opiekunem.
Organizatorzy zapewniają płyny do dezynfekcji rąk. Za przestrzeganie bezpiecznych odległości podczas zwiedzania
ścieżki geologicznej odpowiadają opiekunowie grup.
Grupy należy zgłaszać do Biura PTSM w Krakowie, ul Oleandry 4 lub na numer 609910017

Z turystycznym pozdrowieniem
komandor
Teresa Sieradzka

