IX rajd szkolny - Pieszo na spotkanie
POZNAJEMY PIĘKNO I TAJEMNICE PRZYRODY LASU DĘBIŃSKIEGO
ORAZ TERENÓW NADWARCIAŃSKICH

Dębina - Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
31 maja 2017 roku

trasa rajdu
I.

meta rajdu

Regulamin rajdu
1. CELE RAJDU
 propagowanie czynnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży jako formy dbania
o zdrowie
 popularyzacja walorów i piękna terenów nadwarciańskich oraz lasu dębińskiego w
Poznaniu
 rozbudzanie pasji krajoznawczych
 uczczenie Międzynarodowego Dnia Dziecka
2. ORGANIZATORZY
 Szkoła Podstawowa nr 77 w Poznaniu
 Rodzice SP 77
3. TERMIN I MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się w dniu 31 maja 2017 roku na terenie Dębiny i terenów
nadwarciańskich. Meta rajdu znajduje się w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1
ul. Droga Dębińska 21.
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4. WARUNKI UCZESTNICTWA
W rajdzie może brać udział każdy uczeń szkoły i każdy rodzic.
Młodzież szkolna bierze udział w rajdzie pod opieką osób dorosłych.
Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać:
 ubiór i obuwie przystosowane do turystyki pieszej
 zdrowe śniadanie i dużo napojów
 dużo dobrego humoru
5. CELE SZCZEGÓŁOWE RAJDU
 Uczeń rozróżnia podstawowe gatunki drzew iglastych i liściastych
 Wie, jakie zwierzęta zamieszkują las oraz teren nad rzeką
 Rozumie potrzebę ochrony środowiska
 Zna nazwę Dębina i potrafi ten obszar wskazać na mapie regionu
 Zna kilka gatunków roślin i zwierząt chronionych
 Rozumie, że po parku poruszamy się tylko wyznaczonymi trasami
 Aktywnie spędza wolny czas
 Potrafi podziwiać piękno przyrody
 Potrafi czytać mapę
 Integruje się w grupie klasowej i szkolnej
6. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
 Uczestnik powinien mieć strój turystyczny, nakrycie głowy, plecak turystyczny,
suchy prowiant,
 Uczestnik nie hałasuje i dopuszcza naturę do głosu
 Grupy są zobowiązane do przejścia trasy zgodnie z regulaminem przestrzegając
zasad ochrony środowiska i zasad bezpieczeństwa
 Grupy są prowadzone przez opiekunów klas
 Uczestnicy nie wyprzedzają przewodnika
 Uczestnicy nie oddalają się samowolnie od grupy
 Uczestnik zostawia miejsce pobytu w takim stanie, w jakim je zastał, nie śmieci,
(śmieci zabiera ze sobą)
 Grupa musi posiadać apteczkę z odpowiednim wyposażeniem
 Rajd odbywa się niezależnie od warunków meteorologicznych
 Uczestnicy rajdu mogą ze sobą zabrać skakanki, piłki
 Klasy znają refren i jedną zwrotkę żurawiejki
 Nauczyciel zapewnia uczestnikom bezpieczeństwo na mecie rajdu
7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
Szkoła zapewnia każdemu uczestnikowi:
 obsługę tras rajdowych
 pamiątkowy znaczek rajdowy
 posiłek na mecie rajdu (kiełbasa, bułka, napój)
 animacje dla dzieci na mecie rajdu
8. ZASADY FINANSOWANIA:
Rajd
finansowany
jest
przez
uczestników
rajdu,
szkołę
nr
77
Wpisowe na rajd zbiera wychowawca klasy i wpłaca do dnia 18 maja w sekretariacie
szkoły podając listę uczestników rajdu.
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Wpisowe wynosi:
 20 zł. dla ucznia w przypadku jednego dziecka w szkole
 10 zł. dla ucznia w przypadku więcej niż jednego dziecka w szkole,

0 zł dla jednego rodzica z klas 0-6, który jest opiekunem wpisanym na listę
opiekunów grupy lub organizuje stoisko na festynie.
 10 zł dla pozostałych rodziców i opiekunów.
9. BHP RAJDU
 Organizacja i program rajdu są dostosowane do wieku, zainteresowań, potrzeb
uczniów oraz ich sprawności fizycznej, stanu zdrowia i umiejętności
specjalistycznych
 Rajd jest przygotowany pod względem programowym i organizacyjnym
 Program, trasa, cel, harmonogram rajdu oraz regulamin zachowania się uczniów
nauczyciel omawia z uczestnikami
 Na udział uczniów w rajdzie wymagana jest pisemna zgoda rodziców (prawnych
opiekunów)
 Rodzice zobowiązani są poinformować nauczyciela – opiekuna o stanie zdrowia
dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach, uczuleniach i innych
przeciwwskazaniach
 Opiekunami mogą być nauczyciele albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły,
inne pełnoletnie osoby
 Podczas wyjazdu ( wyjścia) z uczniami poza miejscowość powinien być
zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów
 Rajd rozpoczyna się i kończy przed budynkiem szkoły
10.
TRASY RAJDOWE klas 0-3
Trasa nr 1
Oddział przedszkolny i klasy I
Wyjście ze Szkoły Podstawowej 77 o godzinie 9:00. Przejazd tramwajem do przystanku
Traugutta. Następnie spacer ulicami Traugutta, Zmartwychwstańców- Dolna Wilda- Park
Jana Pawła II( spacer po parku)- Młodzieżowy Dom Kultury nr 1. Osoby prowadzące grupy:
Monika Tomowiak, Marta Ratajczak. Na metę docierają o 10:45-11:00
Trasa nr 2
Klasy II
Wyjście ze Szkoły Podstawowej 77 o godzinie 8:45. Przejazd tramwajem do przystanku
Hetmańska/Wiadukt. Przejście wyznaczoną trasą nad Wartą w stronę Młodzieżowego Domu
Kultury nr 1.
Osoby prowadzące grupy: Aldona Walerczyk, Paulina Błażejczak
Na metę docierają o 10:45-11:00
Trasa nr.3
Klasy III
Wyjście ze Szkoły Podstawowej 77 o godzinie 8:30. Przejazd tramwajem do przystanku
Rolna. Z przystanku Rolna przejazd autobusem na ul. Dolna Wilda n.ż/ Czechosłowacka.
Spacer po Dębinie. Przejście trasą nad Wartą w stronę Młodzieżowego Domu Kultury nr 1.
Osoby prowadzące grupy: Ewa Miedzińska, Bogumiła Sekida.
Na metę docierają o 10:45-11:00
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11.

TRASY RAJDOWE klas 4-6

TRASA IV
Start: tramwaj, dojazd
przystanek
ul.Rolna.
Dalej autobus nr.71
przystanek
Rolna
dojazd pętla Dębina,
przejście przez ul.
Dolna Wilda, dalszy
kierunek
według
wyznaczonej trasy na
mapie.
TRASA V
Start: tramwaj, dojazd
przystanek
ul.Rolna.
Dojście ul. Hetmańską
do Dolnej Wildy i dalej
w kierunku Dębiny.
Wejście na teren parku
przy Aqanecie , dalszy
kierunek
według
wyznaczonej trasy na
mapie.
TRASA VI
Start: autobus 79 do
pętli
Dębiec
dalej
pieszo
ul.
Czechosłowacka
do
Dolnej Wildy. Wejście
na teren Dębiny od
strony Dębca, dalszy
kierunek
według
wyznaczonej trasy na
mapie.

12.
Klasa
OP1
OP2
1a
1b
2a
2b
2c

Klasy:
6a

Wyjazd:
tramwaj/autobus
T7:49/ A8:05

Odjazdy z przystanku

6b

T8:05/ A8:18

6c

T8:25/ A8:37

Klasy:
5a

Wyjazd: godz.
8:00

Odjazdy z przystanku

5b

7:45

Tramwaj 7 Głogowska/Hetm.
Tramwaj 1 Głogowska/Hetm

5c

8:09

Klasy:
4a

Wyjazd:
8:11

4b

8:35

4c

8:59

Tramwaj 1 Głogowska/Hetm./
autobus nr.71ul.Rolna
Tramwaj 7 Głogowska/Hetm.
autobus nr.71 ul.Rolna
Tramwaj 7 Głogowska/Hetm./
autobus nr.71 ul.Rolna

Podane godziny dotyczą linii
autobusu nr 79 przystanek
ul.Dmowskiego

OPIEKUNOWIE
Bezpłatni opiekunowie

Opiekun
Ratajczak Marta
Kaczorowska Dorota
Piórkowska Sylwia
Łuczak Joanna
Tomowiak-Stańczak Monika
Krzepicka Elwira
rodzic
Makowiecka Krystyna
rodzic
Walerczyk Aldona
rodzic
Kruszczyńska Joanna, Paterczyk Paulina
rodzic
Błażejczak Paulina
rodzic
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2
2
3
2
2
3
2

2d
3a
3b
3c
3d
4a
4b
4c
5a
5b
5c
6a
6b
6c

13.








14.

Kulesza Magdalena, Hoffmann Anna
rodzic
Miedzińska Ewa
rodzic
Grześkowiak Violetta
rodzic
Kukieła Marta
rodzic
Sekida Bogumiła , Piątek Agnieszka
rodzic
Zajdel Paulina
Hnatyk Henryk
Urbańczyk Małgorzata
Bartkowiak Katarzyna
Czyż Izabela
rodzic
Garczarek Ewa
rodzic
Januszkiewicz - Mania Kinga
Hnatyk Henryk
Gołuńska-Frątczak Helena, Łaba Anna
rodzic
Szymańska Monika
Leszczyński
Szymanowska Hanna
rodzic
Fellenberg Tomasz, Piątek Agnieszka
rodzic
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2
2
2
3
2
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2
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Meta rajdu i powrót
Na mecie rajdu uczestnicy spożywają gorący posiłek, uczestniczą w grach i zabawach
sportowych.
Firma animacyjna – bańki, dmuchane zamki, malowanie twarzy, itp w godz.: 11:00 –
14:00. Priorytet dla klas 0-3: godz:11:00 – 12:30.
Priorytet dla klas 4-6: 12:30 – 14:00.
Dyżury przy urządzeniach zabawowych wśród nauczycieli idących na rajd z klasami
0 – 3 wywiesi p. Sekida w pokoju nauczycielskim.
Wspólne odśpiewanie żurawiejki oraz hymnu szkoły około godz: 13:00 –13:30
odpowiedzialna p. Bartosik
Zakończenie rajdu w MDK nr 1: 14:15
Powrót we własnym zakresie.

DODATKOWE INFORMACJE O RAJDZIE.
 Proszę p. Bartosik o przygotowanie żurawiejki i pokierowanie odśpiewaniem.
 Proszę p. Fellenberga o zebranie grupy nauczycieli i wybranie najlepszych prac
fotograficznych.
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