
Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
KLUB-NET Bractwo Flanelowej Koszuli w Zespole Szkół Społecznych w Kłodzku

zapraszają na

XI Rajd Primaaprilsowy
pod hasłem: „Witamy wiosnę w Górach Bialskich”

 który rozpocznie się dnia 27 marca (sobota) 2010 roku
o godz. 9.00 na przystanku PKS w Starym Gierałtowie (za Stroniem Śląskim)

a zakończy około godz. 17.00 na pętli autobusowej PKS w Bolesławowie.
Wpisowe: 12 zł od osoby (jeden opiekun na 10 uczniów bezpłatnie).

REGULAMIN RAJDU:

1. W XI Rajdzie Primaaprilisowym 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. Przypominamy, że opiekun 
grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych sobie uczniów podczas całego rajdu. Tym 
razem trasa rajdu będzie wiodła Górami Bialskimi ze Starego Gierałtowa przez Dział, Wielkie Rozdroże, 
Przełęcz Suchą, Drogę Marianny do Bolesławowa.  Łączna długość trasy: około 17 km.

2. Wpisowe w wysokości 12 zł od każdego uczestnika należy wpłacać osobiście w siedzibie KTO lub 
przesłać przekazem pocztowym na adres: Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego, 57-300 Kłodzko, 
ul. Daszyńskiego 12 - w terminie do 22 marca 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 udziału w rajdzie. Dojazd na miejsce rozpoczęcia i powrót po 
zakończeniu imprezy każda grupa zapewnia sobie we własnym zakresie.

3. W ramnach wpisowego organizatorzy zapewniają uczestnikom rajdu: okolicznościowy metalowy 
znaczek pamiątkowy, porcję kiełbasy i chleba, porcję ciepłej zupy, ciepłą herbatę i kawę,  dużo dobrej 
zabawy turystycznej w doborowym towarzystwie, upominki dla zwycięzców turystycznych gier i zabaw.

4. W ramach wpisowego każdy uczestnik rajdu będzie miał okazję do bezpłatnego wystąpienia na 
scenie 
z turystyczną piosenką. Występującym gwarantujemy bezpłatne śpiewniki. Zachęcamy do występów 
indywidualnych i grupowych. Każdy śpiewający wygrywa - nie ma przegranych!

5. 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. 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. Zostaw problemy, zmęczenie i stresy w domu! Regeneruj 
siły w górach!

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

7. Organizatorzy i sponsorzy:  klub-net Bractwo Flanelowej Koszuli w Szkole Społecznej w Kłodzku
     Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
     Ośrodek Wypoczynkowy „Violetta” w Bolesławowie.
      


