Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
oraz Zarząd Oddziału Małopolskiego PTSM w Krakowie
zaprasza na

Grę terenową „Szlakiem Dolinek Krakowskich z Witosówką”
06.06.2022 r.
Celem gry trenowej jest zorganizowanie interdyscyplinarnych lekcji przyrodniczych w terenie, aktywizacja
turystyki kwalifikowanej w oparciu o istniejące dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, zwrócenie uwagi na
miejsca o dużej wartości przyrodniczo-kulturowej w najbliższej okolicy szkoły, stworzenie dla
społeczności szkolnej nowej oferty spędzania wolnego czasu poprzez udział w imprezach krajoznawczych
i turystycznych, integracja młodzieży, zaprezentowanie oferty edukacyjnej i zasobów szkoły.
Gra terenowa obędzie się w dniu 6 czerwca 2022 r.
Udział w grze terenowej jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie organizują sobie transport do
punktu startowego oraz z punktu mety.
W grze terenowej biorą udział – drużyny klas szkół podstawowych (mile widziani uczniowie klas VIII) i
drużyny
z szkół ponadpodstawowych (w grze terenowej może wziąć udział cała klasa, ale do wykonywania zadań
wyznaczone są 3 osoby, które reprezentują całą drużynę)
Miejsce startu i mety gry terenowej: ZSP w Giebułtowie.
Trasa gry terenowej: Dolina Prądnika (Białuchy) Giebułtów-Januszowice-Prądnik Korzkiewski
(alternatywną trasą gry terenowej jest Dolina Kluczwody - trasa gry terenowej zostanie wybrana w zależności
od liczby zgłoszonych uczestników)

Warunki uczestnictwa:
1. Każda drużyna jest pod opieką nauczycieli.
2. Każdy opiekun grupy powinien posiadać kamizelkę odblaskową, a uczestnicy elementy
odblaskowe.
3. Każda drużyna zobowiązana jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze, w lesie, na
szlakach turystycznych.
4. W rajdzie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe.
Organizatorzy zapewniają: znaczki rajdowe, dyplomy, puchary i nagrody dla najlepszych drużyn oraz
kiełbaski na podsumowaniu gry.
UWAGA: wszyscy uczestnicy winni posiadać suchy prowiant i wodę, odpowiedni ubiór turystyczny,
czyli wygodne buty, coś przeciwdeszczowego, nakrycie głowy.
Ponadto każda drużyna powinna być wyposażona w kompas, linijkę, przybory do rysowania, apteczkę,
aparat.
Program Gry terenowej w dniu 6 czerwca 2022
1. Gra terenowa składa się z 4 punktów kontrolnych (punkt nr 1-start, punkt nr 2, punkt nr 3, punkt nr
4-meta. Planowana długość trasy ok 8 km
2. Grupy będą wypuszczane w odstępach czasowych i każda zgłoszona drużyna zostanie
poinformowana
o godzinie rozpoczęcia.
3. Każda drużyna musi zakończyć grę do godziny 12:30
start: od godziny 8:15 przy budynku ZSP w Giebułtowie
meta: drużyny na mecie meldują się najpóźniej do godziny 12:30 w Zespole Szkół w Giebułtowie na
mecie czekają kiełbaski, około godziny 13:30- podsumowanie wyników, wręczenie nagród i zakończenie
gry terenowej.
Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie przyjmuje ZSP Giebułtów te. 12 419-20-19 lub 60991017
Przewidywane umiejętności: umiejętność czytania mapy, obliczania odległości w terenie, określania
kierunków, rozpoznawanie gatunków drzew.
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