
 

 

 

 

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W ZŁOTORYI  
  

Rajd Turystyczny „Na tropie złota” 
 

Regulamin 
 

Organizator: 

Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi 

 

Cel imprezy: 

 poznanie walorów krajoznawczo – przyrodniczych ziemi złotoryjskiej 

 popularyzacja turystyki jako formy aktywnego wypoczynku  

 

Adresat imprezy: 

 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych szkół specjalnych 

 

Minimalna liczba uczestników: 

 10-15 osób (jedna grupa) 

 

Maksymalna liczba uczestników: 

 50 osób 

Warunki uczestnictwa: 

 W rajdzie mogą brać udział drużyny (10 – 15 osobowe + opiekun) zgłoszone przez 

szkołę, na karcie zgłoszeń.  

 Zgłoszenia pisemne przyjmowane będą w biurze Centrum Informacji Turystycznej, 

Złotoryja, ul. Basztowa 15 do dnia 10 maja 2012r. 

 Drużyny zobowiązane są stawić się w dniu 16 maja 2012 r. o godz. 9,00 przed 

budynkiem ZOKiR, plac Reymonta 5 w podanym składzie wraz z opiekunami. 

 Drużyny zobowiązane są do wpłacenia wpisowego w wysokości 2 zł od uczestnika. 

 Uczestników obowiązuje strój i obuwie turystyczne odpowiednie do panujących 

warunków pogodowych. 

 Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do zachowania czystości, porządku na trasie oraz 

w czasie trwania rajdu. 

 Każdy uczestnik zobowiązany jest do poszanowania przyrody oraz zabytków. 

 Każda z drużyn musi być wyposażona w apteczkę. 

 Uczestnicy samodzielnie przygotowują się do konkursów rajdowych. 

 

 

 



 

 

 

 

Organizatorzy zapewniają: 

 przeprowadzenie konkursów i zabaw przez instruktora gier i zabaw, 

 dyplomy dla drużyn,  

 nagrody i dyplomy w konkursach, 

 obsługę przewodnicką na trasie. 

Uroczyste podsumowanie rajdu  

 Odbędzie się przy Kopalni Złota „Aurelia”. 

 Na zakończenie rajdu odbędą się następujące konkursy: 

 krajoznawczy  (obejmować będzie zakres wiedzy z tras rajdowych),  

 konkurs piosenki turystycznej, 

 konkurs ekologiczno-przyrodniczy, 

 konkursy sprawnościowe. 

 

Zgłoszenia: 

 

 Prosimy składać na szkolnej karcie zgłoszeń wraz z podpisem dyrektora i pieczątką 

szkoły. 

 Karta powinna zawierać dane: ilość uczestników w grupie (ilość uczestników nie powinna 

przekraczać 15 osób, każda z grup musi posiadać pełnoletniego opiekuna). 

 Imiona i nazwiska uczestników. 

 Nazwę szkoły, klasę. 

 Nazwisko opiekuna grupy. 

 Grupa może też mieć swoją nazwę. 

 Zgłoszenia wraz z wpisowym prosimy składać w biurze CIT, ul. Basztowa 15 (od 

poniedziałku do piątku) w godz. 8,00 – 17,00 w soboty godz. 9,00 – 14,00. 

 Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10.05.2012 

 

 

Trasa rajdu: 

 Zbiórka: Złotoryja (ZOKiR) – zalew złotoryjski – doliną Kaczawy – Kopalnia Złota 

„Aurelia” – Złotoryja (ZOKiR) 

Uwagi dodatkowe: 

 Szkoły, które wezmą udział w rajdzie ujęte zostaną w XIX edycji Przeglądu Działalności 

Turystyczno-Krajoznawczej szkół podstawowych gimnazjalnych i średnich 

„Wędrujemy”. 

 Napoje i kiełbaski do pieczenia na grillu we własnym zakresie. 

 Rajd zakończony zostanie ok. godziny 14,00 

 

ZAPRASZAMY    


