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REGULAMIN 
ZIELONEGO RAJDU W CZEREŚNIOWEJ KRAINIE  

z okazji Międzynarodowego Dnia Drzewa  

Góra Św. Anny - Leśnica, 12 października 2021 r.  

 

I. Organizatorzy: 

Wiodący: 

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych - Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” 

Współorganizatorzy 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy  

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy 

Związek Międzygminny Czysty Region 

II. Honorowy Patronat – Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski 

III. Czas i miejsce finału Turnieju: 

Finał odbędzie się dnia 12 października (wtorek) br.  

Trasy:  

1. Góra Św. Anny – Leśnica czarny szlak – trasa dla młodszych dzieci klas IV-VI - 

zamieszczona jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Góra Św. Anny- Poręba - Starostrzelecka – trasa dla starszych dzieci klas VII- VIII- 

zamieszczona jest w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu 

Rozpoczęcie o godz. 8:30 w Górze Św. Anny, parking przy Domu Pielgrzyma  

Przewidywane zakończenie o godz. 13.00 w Stodole na terenie Parku Miejskiego w Leśnicy. 

IV. Cel: 

- upowszechnienie wiedzy na temat drzew 

- zdobywanie i pogłębianie wiedzy o alejach czereśniowych 

- poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska  

- rozbudzanie zamiłowania oraz szacunku do przyrody 

- integracja wewnątrz szkolna uczniów,  

V. Uczestnictwo: 

W Rajdzie mogą wziąć udział: 

1) Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Leśnicy, będący mieszkańcami Parku 

Krajobrazowego „Góra Św. Anny i jego otuliny. 

2) w przypadku stwierdzenia wolnych miejsc, po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, 

Organizator może dopuścić do Rajdu inne szkoły podstawowe z gminy Leśnia, o ile sytuacja 

epidemiologiczna nie ulegnie pogorszeniu. 
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Limit miejsc 

Z uwagi na specyfikę Rajdu (pokonywanie trasy w odstępach czasowych, co znacznie wydłuża 

sumaryczny czas trwania całego Turnieju) ilość miejsc zostaje ograniczona  

do 11 oddziałów klasowych.  

O przyjęciu na Turniej decyduje kolejność zgłoszeń.  

Eliminacje szkolne 

Szkoła jest zobowiązana do uzyskania zgód rodziców na uczestnictwo ucznia w Rajdzie i 
wyrażenia zgody na przetwarzanie jego (uczestnika) danych osobowych, podpisując 
oświadczenie przygotowane przez Szkołę Regulaminu. Szkoła jest zobowiązana do uzyskania 
zgód rodziców na udostępnienie wizerunku dziecka dla wszystkich organizatorów Rajdu.  
 

VI. Zgłoszenia - do 25.09.2021 

Klasy chcące wziąć udział w Rajdzie są zobowiązane są do wysłania pisemnego zgłoszenia 

(załącznik nr 3) na adres e-mail: b.wielgosik@zopk.pl podając liczbę uczniów danej klasy, imię 

i nazwisko opiekuna wraz z kontaktowym mailem i nr telefonu komórkowego, w 

nieprzekraczalnym terminie – do 25 września br., po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły. 

 

 VII. Przebieg finału Zielonego Rajdu w Krainie Czereśni (godziny orientacyjne): 

 

Część I (odpowiedzialny ZOPK): 

8.30 -– rozpoczęcie, przywitanie i zaznajomienie z zasadami Rajdu oraz przypomnienie 

regulaminu.  

8.40 -– wyjście pierwszych drużyn w trasy, następnych w kolejności zgłoszeń co 5-7 min. 

od 8.40 do  11.30 – przejście trasy przez wszystkich uczestników 
 

Część II w Parku Miejskim w Leśnicy (odpowiedzialny LOKiR i SZKOŁA PODSTAWOWA) 

Od przybycia do 11.30- malowanie plakatów na sztalugach, robienie kwietnego dywanu 

Ok. 11.30 – 12.30 - przywitanie zaproszonych gości, pokaz filmu, prezentacja 
 

Cześć III ( odpowiedzialny Czysty Region i Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych) 

od. godz. 11.00 – przeprowadzenie animacji przez Czysty Region na zorganizowanym stoisku     

zbieranie makulatury 

od godz. 11.00 - przeprowadzenie gier interaktywnych przez ZOPK, oraz wręczenie drzewek 

czereśniowych – stoisko ZOPK,  

13.00 – przewidziany koniec imprezy 

 

Uczestnicy finału ZIELONEGO RAJDU W KRAINIE CZEREŚNI rozwiązywać będą 

zadania w terenie. Oceniana będzie głównie wiedza ogólna, ale także logiczne myślenie, 

spostrzegawczość, umiejętności. 
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VIII. Zasady ogólne: 

1. Grupy poruszają się po trasie pod opieką swojego nauczyciela / opiekuna. Nauczyciel ten 

zaznajomił się wcześniej z trasą i dobrze ją poznał w terenie oraz jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo uczniów znajdujących się pod jego opieką podczas całego czasu trwania 

Rajdu. 

2. Kolejność wyjścia uczestników w teren jest ustalana zgodnie z kolejnością napływu zgłoszeń 

klas do Rajdu. 

3. Grupy opuszczają miejsce startu w odstępach czasowych. 

4. Czas przejścia trasy nie będzie brany pod uwagę  

5. Na trasie będą znajdować się przystanki (punkty kontrolne), które muszą być zaliczone  

w kolejności oznaczonej na mapie.( załącznik nr 1 lub 2) 

6. Zadania rozwiązywane są przez uczniów. Opiekunom poszczególnych drużyn zabrania się 

włączania w rozwiązywanie zadań przystankowych i podpowiadania.  

7. Drużyna, pod opieką nauczyciela, musi posiadać: apteczkę, obuwie i ubiór turystyczny 

dostosowany do warunków pogodowych. 

 

VII. Nagrody: 

 Uczniowie szkoły, których rodzice/opiekunowie prawni zadeklarują chęć posadzenia 

drzewka czereśniowego otrzymają je w nagrodę 

 Uczeń, aby otrzymać drzewko musi ponadto dostarczyć min. 2 kg makulatury. 

 Klasa, która zaliczy wszystkie przewidziane nas trasie punkty przystankowe i zbierze 

najwięcej makulatury otrzyma tytuł Zwycięzcy Rajdu i nagrodę-niespodziankę. 

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

Uczestnicy Turnieju dojeżdżają do miejsca rozpoczęcia Rajdu na koszt szkoły. Klasy przyjeżdżają 

pod opieką nauczyciela/opiekuna.  

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w czasie dojazdu 

do miejsca Rajdu i w czasie jego trwania oraz w czasie powrotu uczestników do szkół. 

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponoszą osoby wyznaczone przez szkoły. 

W przypadku bardzo niesprzyjającej pogody Rajd może zostać przez Organizatorów 

odwołany/bądź skrócony.W przypadku ich braku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

nieprzekazanie informacji. Przysłanie zgłoszenia na Zielony Rajd w Czereśniowej Krainie  jest 

jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo 

do zmian w Regulaminie. 

 


