
XX RAJD Spadajacego Liścia
30 września (sobota) 2006 r.

REGULAMIN RAJDU:

1. W XX Rajdzie Spadajacego Liścia mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska pod opieką swoich nauczycieli lub osób do tego upoważnionych. Jedna osoba 
dorosła może mieć pod opieką nie więcej niż dziesięciu uczniów. 

2. Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych sobie uczniów podczas całego wyjazdu 
(podczas dojazdu, na trasie, w drodze powrotnej). Tym razem trasa rajdu będzie wiodła szlakami w Górach Stołowych z 
placu PKP w Dusznikach Zdroju, przez Złotno, Szczytnę, fragment Urwiska Batorowskiego, Skalne Grzyby do skansenu 
i mini zoo w Wambierzycach. Łączna długość trasy: około 13 km.

3. Wpisowe w wysokości 10 zł od każdego uczestnika należy wpłacać osobiście w siedzibie KTO lub przesłać przekazem 
pocztowym na adres: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe 57-300 Kłodzko 
ul. Daszyńskiego 12, w terminie do 25 września b.r. do godz. 15.00. Jeden opiekun na 10 uczniów ma prawo do 
bezpłatnego uczestnictwa w rajdzie. Dostarczenie pieniędzy (osobiste lub przekazem) jest 
równoznaczne z dokonaniem zapisu w rajdzie. Liczy się termin dotarcia pieniędzy do KTO.

4. Dojazd na miejsce rozpoczęcia i powrót po zakończeniu imprezy każda grupa zapewnia sobie we własnym zakresie. 
Istnieje możliwość wspólnego dojazdu autobusem z Kłodzka do Dusznik Zdroju oraz powrotu po turystycznej imprezie z 
Wambierzyc do Kłodzka. Koszt łączny przejazdów w obie strony wynosi 
8 zł od osoby (płatne razem z wpisowym). Osoby korzystające z takiego wspólnego autobusu odjeżdżają do Dusznik o 
godz. 8.20 z dworca PKS w Kłodzku (obok stacji PKP Kłodzko Miasto) i wracają około 
godz. 17.40 na ten sam kłodzki dworzec PKS.

5. W ramnach wpisowego organizatorzy zapewniają uczestnikom rajdu:
- tradycyjny pamiątkowy metalowy znaczek rajdowy dla każdego,
- bezpłatne zwiedzanie skansenu oraz mini ZOO w Wambierzycach,
- specjalnie na ten rajd przygotowany nowy „Śpiewnik Rajdowy” dla każdego,
- porcję kiełbasy, chleba, gorącego barszczu i gorącej hebraty dla każdego,
- upominki-niespodzianki dla  zwyciężców tradycyjnych turystycznych zabaw,
- dużo dobrej zabawy na turystycznym szlaku oraz śpiewy przy wspólnym ognisku,
- spotkanie z kolegami i koleżankami z różnych szkół Dolnego Śląska,
- pisemne potwierdzenie udziału w Rajdzie dla szkoły i opiekunów.
KONIECZNIE ZABIERZCIE ZNACZKI Z POPRZEDNICH RAJDÓW... WARTO!

6. Gorąco zachęcamy do udziału w tej turystycznej imprezie, wiemy przecież, że chodzenie po górach jest doskonałą 
formą relaksu, wypoczynku, regenerowania sił po trudach nauki i pracy, rozładowywania nadmiaru stresu. Warto 
propagować taką formę aktywności wśród młodych ludzi, bowiem pozwala ona ukazać inne sposoby spędzania wolnego 
czasu niż telewizja, komputer, konsumpcja, nałogi, itp. Na rajdowym szlaku tradycyjnie spotka się młodzież i dorośli z 
wielu miejscowości Dolnego Śląska i jak zwykle będzie to okazja do wymiany doświadczeń, prowadzenia wielu rozmów, 
zawiązywania znajomości, przyjaźni, kontaktów.

7. W razie watpliwości prosimy o kontakt z koordynatorami rajdu: 
Januszem Laską i  Mietkiem Kowalcze tel. 074 867 04 99 lub 074 867 24 57

8. Organizatorzy i sponsorzy:
Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
klub-net Bractwo Flanelowej Koszuli,
DIALOG WROCŁAW, Bank Zachodni WBK S.A. osoby prywatne

9. Patronat medialny: BRAMA oraz  Dolnośląska Gazeta Szkolna .

10. Zapraszamy też wszystkich na naszą stronę: www.k-t-o.prv.pl.


