
XV RAJD MALUCHA 

Leśniczówka Koczury – wtorek 19 czerwca 2018 r. 
 

 

 

I ORGANIZATOR: 

 MKKT -PTTK „ŁAZIKI” WŁOSZAKOWICE - PTTK KOŚCIAN 

 STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE 

 GMINNY OŚRODEK KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH  

 GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZAKOWICACH 

 NADLEŚNICTWO WŁOSZAKOWICE 

 

II TERMIN I MIEJSCE: 
- rajd odbędzie się we wtorek 19 czerwca 2018 r. na terenie leśniczówki Koczury 

  

III UCZESTNICTWO: 

- w rajdzie biorą udział tylko uczniowie klas I-III z terenu Gminy Włoszakowice i zaproszonych szkół  

   pod opieką swoich wychowawców 

- klasy będą rywalizowały między sobą na poszczególnych poziomach o puchary 

 

IV KONKURSY: 

1. Konkurs Krajoznawczy „Ochrona przyrody” (startuje jeden uczeń z klasy) 

2. Konkurs Plastyczny – w każdej klasie jeden uczeń przygotowuje rysunek pod hasłem „Las i jego 

mieszkańcy” Rysunek należy na odwrocie podpisać godłem i dołączyć do rysunku zamkniętą kopertę z 

podaniem imienia i nazwiska, klasy, szkoły i dostarczyć go do GOK Włoszakowice do dnia 5 czerwca br. 

3. Konkursy sprawnościowe: 

- przenoszenie ciężarów (słomka i groch) 

- rzuty lotką 

- rzuty podkową 

- konkurs niespodzianka 

 

UWAGI!!! W każdej z konkurencji sprawnościowych startuje z klasy 2 uczniów. Uczeń może startować 

tylko w jednej konkurencji sprawnościowej. 

 

PUNKTACJA: 

- za pierwsze miejsce w konkurencji przyznaje się 1 pkt, za drugie 2 pkt,  

a za każde następne o 1 pkt więcej 

- zwycięstwo na poszczególnych poziomach odnoszą te drużyny, które po podsumowaniu wszystkich 

konkurencji uzyskają najmniejszą ilość punktów. Przy równej ilości punktów decyduje wynik konkursu 

krajoznawczego 

- trzech najlepszych w każdej konkurencji otrzyma nagrody. 

 

V START I META: 

- rozpoczęcie rajdu 19 czerwca 2018 r. o godz. 9.30 na terenie Leśniczówki Koczury  

- zakończenie rajdu około godz. 12.30 

 

VI PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW: 

- każdy uczestnik otrzyma znaczek rajdowy, drożdżówkę, a drużyny (klasy) dyplom uczestnictwa 

- drużyny (klasy) biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność 

- rajd odbędzie się bez względu na pogodę 

- szkoły zgłaszają swój udział w rajdzie do dnia 5 czerwca wpłacając wpisowe w wysokości 3,00 zł  

  od  uczestnika  

- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 

Akceptuję regulamin i wrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez ZO PTTK w 

Kościanie i MKKT Łaziki Włoszakowice dla potrzeb rajdu malucha 


