
K³odzkie Towarzystwo O�wiatowe
oraz KLUB-NET Bractwo Flanelowej Koszuli

zapraszaj¹ na

XXI Rajd Spadaj¹cego Li�cia
�Lepiej w górach wytê¿aæ nogi - ni¿ popadaæ w paskudne na³ogi�.

który rozpocznie siê dnia 29 wrze�nia (sobota) 2007 roku
o godz. 8.30 na stacji PKP K³odzko Miasto

a zakoñczy o godz. 17.45 na  dworcu autobusowym w K³odzku.

Wpisowe: 18 z³ od osoby proszê wp³acaæ do 25 wrze�nia do godz. 15.00
do panów Janusz Laski lub Grzegorza Krumpolca w sekretariacie szko³y.

Zapraszajcie swoich kolegów i kole¿anki z innych szkó³
do wziêcia udzia³u w XXI Rajdzie Spadaj¹cego Li�cia,

którega trasa w tym roku wiedzie ze stacji PKP w D³ugopolu Zdroju
do Miêdzygórza, przez Wilkanów, Mariê �nie¿n¹ i wodospad Wilczki.

OTO REGULAMIN RAJDU:

1. W XXI Rajdzie Spadaj¹cego Li�cia mo¿e uczestniczyæ m³odzie¿ szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych Dolnego �l¹ska pod opiek¹ swoich nauczycieli lub osób do tego upowa¿nionych. Jedna osoba doros³a mo¿e
mieæ pod opiek¹ nie wiêcej ni¿ dziesiêciu uczniów. Przypominamy, ¿e opiekun grupy odpowiada za bezpieczeñstwo
i zdrowie powierzonych sobie uczniów podczas ca³ego rajdu. Tym razem trasa rajdu bêdzie wiod³a Masywem
�nie¿nika z D³ugopola Zdroju do Miêdzygórza. £¹czna d³ugo�æ trasy: oko³o 15 km.

2. Wpisowe w wysoko�ci 10 z³ od ka¿dego uczestnika nale¿y wp³acaæ osobi�cie w siedzibie KTO lub przes³aæ przeka-
zem pocztowym na adres: K³odzkiego Towarzystwa O�wiatowego, 57-300 K³odzko, ul. Daszyñskiego 12 -
w terminie do 24 wrze�nia b.r. do godz. 15.00. Jeden opiekun na 10 uczniów ma prawo do bezp³atnego uczestnictwa
w rajdzie. Dostarczenie pieniêdzy (osobiste lub przekazem) jest równoznaczne z dokonaniem zapisu udzia³u w rajdzie.
Dojazd na miejsce rozpoczêcia i powrót po zakoñczeniu imprezy ka¿da grupa zapewnia sobie we w³asnym zakresie.

3. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniaj¹ uczestnikom rajdu: okoliczno�ciowy znaczek pami¹tkowy, porcjê
kie³basy i chleba, porcjê ciep³ego barszczu i herbaty, okoliczno�ciowe wydawnictwo, upominki dla wszystkich finali-
stów £añcuszka �wiêtego Andrzeja, du¿o dobrej turystycznej zabawy w doborowym towarzystwie.

4. Podczas rajdu obecne bêd¹ elementy profilaktyki antyuzale¿nieniowej i trze�wo�ciowe a tak¿e spora dawka edukacji
prozdrowotnej, co pozwala na w³¹czenie udzia³u w rajdzie do szkolnego programu profilaktyki zdrowotnej. Gor¹co zachê-
camy do udzia³u w tej turystycznej imprezie, wiemy przecie¿, ¿e chodzenie po górach jest doskona³¹ form¹ relaksu,
wypoczynku, regenerowania si³ po trudach nauki i pracy, roz³adowywania nadmiaru stresu. Warto propagowaæ tak¹
formê aktywno�ci w�ród m³odych ludzi, bowiem pozwala ona ukazaæ inne sposoby spêdzania wolnego czasu ni¿
telewizja, komputer, konsumpcja, na³ogi, itp. Na rajdowym szlaku tradycyjnie spotka siê m³odzie¿ i doro�li z wielu
miejscowo�ci Dolnego �l¹ska i jak zwykle bêdzie to okazja do wymiany do�wiadczeñ, prowadzenia wielu rozmów,
zawi¹zywania znajomo�ci, przyja�ni, kontaktów.

5. Dodatkowych informacji udziela koordynator rajdu: Janusz Laska tel. (074) 867 04 99.

6. Organizatorzy i sponsorzy: K³odzkie Towarzystwo O�wiatowe, klub-net Bractwo Flanelowej Koszuli,
 DIALOG, Starostwo Powiatowe w K³odzku, Urz¹d Miasta Bystrzyca K³.

7. Patronat medialny: BRAMA oraz  DOLNO�L¥SKA GAZETA SZKOLNA.


