Samorząd Uczniowski organizuje dla osób chętnych rajd
szkolny na DURBASZKĘ (okolice Szczawnicy- Jaworki)
Każda klasa biorąca udział w rajdzie ustala szczegóły ze swoim
wychowawcą.
ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W RAJDZIE I WSPÓLNEJ ZABAWIE!!!

Propozycja tras:
TRASA I: z miejscowości Jaworki koło Szczawnicy podejście do Schroniska nad Durbaszką
– ok. 1godziny
TRASA II: w Szczawnicy wyjazd koleją na Palenicę → podejście do schroniska niebieskim szlakiem
przez Małe Pieniny – ok. 2,5 godziny
TRASA III: Jaworki →Wąwóz Homole → Wysoka →Durbaszka – przejście ok. 3 godzin
Informacje dotyczące rajdu:
1. Rajd odbędzie się 2 października (finał) w dwóch wariantach:
 jednodniowy: 02.10.2018r. – koszt ok. 30zł
 dwudniowy: 01-02.10.2018 r. (nocleg – jest dostępne ok.100 miejsc, koszt wraz z pościelą
25 złotych) – koszt ok. 60zł
2. Rajd jest nieobowiązkowy, idą tylko chętne klasy, bądź ich przedstawiciele
(jeśli klasa nie idzie w całości, pozostali uczniowie odbywają zajęcia lekcyjne).
3. Poszczególne klasy idą na rajd wspólnie z wychowawcą i opiekunami, których wyznacza
wychowawca: 1 opiekun na 10 uczniów (na wniosek wychowawcy liczba opiekunów może ulec
zmianie).
4. Jeśli wychowawca nie może brać udziału w rajdzie. to wyznacza zastępstwo za siebie, tak aby
umożliwić klasie udział w rajdzie.
5. Dokumentacja rajdu obowiązuje. jak do wycieczek szkolnych + regulamin rajdu podpisany
przez uczestników rajdu (regulamin zostanie dostarczony wychowawcom przez opiekuna
Samorządu).
6. Każda klasa ma swoją odrębną dokumentację i za jej wypełnienie odpowiada wychowawca.

7. Wypełnioną dokumentację należy złożyć do Wicedyrektora szkoły najpóźniej do 23 września.
8. Koszt udziału w rajdzie jednodniowym dla ucznia, to 12 zł (kiełbasa, napoje, drożdżówki
oraz opłata za wywóz sprzętu). Dodatkowo uczniowie muszą opłacić przejazd w obie strony
do Szczawnicy –Jaworek . Przejazd organizuje każdy wychowawca indywidualnie
lub w porozumieniu z innymi wychowawcami.
Do kosztów w rajdzie dwudniowym należy doliczyć nocleg w cenie 25 zł.
9. Wykaz wyposażenia apteczki dostarczy wychowawcom Opiekun Samorządu.
10. Finał rajdu (ognisko i konkurencje) odbędzie się obok Schroniska nad Durbaszką od około
godz.11:30. Przewidywane zakończenie rajdu – godz.15:00 (zejście i powrót).
11. Za organizację finału rajdu na Durbaszce odpowiada Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunem.
12. Tegoroczne konkurencje:
• Przeciąganie liny
• Znajomość wyposażenia Apteczki I pomocy przedlekarskiej
• Prezentacja klasy
• Dokumentacja rajdu

**Szczegóły konkurencji zostaną opublikowana w późniejszym terminie

.

Nagrodą za wygrany rajd dla klasy będzie:
WYJŚCIE DO KINA SFINANSOWANE PRZEZ SAMORZĄD

ZGŁOSZENIA
DO UDZIAŁU W RAJDZIE WRAZ Z OPŁATĄ I OŚWIADCZENIEM RODZICÓW,
PROSZĘ ZŁOŻYĆ DO 15.09.2018r. DO PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU, KTÓRZY SĄ
DOSTĘPNI SĄW RADIOWĘŻLE (OBOK SALI NR 10) W TRAKCIE TRWANIA PRZERW.
OŚWIADCZENIE RODZICÓW
DOSTĘPNE JEST PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKU I NALEŻY JE WYDRUKOWAĆ.

