
Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice - Przeginia  

oraz Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze „OSTANIEC”, działające przy Gimnazjum nr 1 im. 

Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach zaprasza na 

II Rajd Przyrodniczy „w Jaskiniowej Dolinie” Łazy 29-30 X 2015 
 
Rajd obędzie się w dniach 29 - 30.10.2015 r. 

W rajdzie biorą udział 6 lub 8 osobowe zespoły (6 lub 8 uczestników + 1 opiekun). 

Koszt: 30 zł od uczestnika. 

Organizatorzy zapewniają nocleg z 29.10. na 30.10.2015r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łazach, 

obiad i kolację w dniu 29.10.2015 r., śniadanie w dniu 30.10. 2015 r., znaczki rajdowe, dyplomy, puchary i nagrody 

dla najlepszych drużyn. 

Celem rajdu jest poznanie bogactwa i różnorodności geologicznej okolic Krakowa oraz osobliwości kulturowych, 

przyrodniczych i krajobrazowych Doliny Będkowskiej, budowanie patriotyzmu lokalnego, kształtowanie 

wrażliwości na piękno przyrody, wdrażanie do zdrowego spędzania czasu wolnego oraz profilaktyka 

 i przeciwdziałanie uzależnieniom. 

UWAGA: wszyscy uczestnicy winni posiadać: własny śpiwór, odpowiedni – ubiór turystyczny oraz  

                  pantofle na zmianę, ponadto każda drużyna powinna być wyposażona w kompas, przybory 

                  do rysowania, modelinę i apteczkę. 
PROGRAM RAJDU: 

29.10.2015(czwartek) 

                      do 9:00 - zakwaterowanie drużyn w schronisku 

                           9:15 - odprawa opiekunów 

                           9:30 - uroczyste otwarcie rajdu, 

             10:00- 14:00 - przejście z przewodnikiem trasy „Jaskiniowa Dolina” zwiedzanie Jaskini 

                                      Nietoperzowej (trasa: wierzchowina Jurajska w Łazach, Dolina Będkowska)             

             15:00 – 16:00 - obiad 

             16:00 – 17:00 -  konkurencje sportowo-zręcznościowe (strzelanie z łuku, z procy,  

                                        rzut do celu itp.) 

                17:00-19:00 - czas wolny (czas na przygotowanie pracy plastycznej, przećwiczenie  

                                        piosenki) 

                           19:00 - kolacja 

             19:30 – 21:00 -  prezentacje i konkursy: 

a) prezentacja grupy: każda grupa wykonuje przygotowaną wcześniej piosenkę 

turystyczną, 

b) prezentacja wcześniej przygotowanych prac plastycznych  

c) konkurs  krajoznawczy (zakres materiału obejmuje treści  

       przedstawiane podczas trasy) 

                      22:00 -  cisza nocna  

30.10.2015 r. (piątek) 

                           8:30  - śniadanie 

             9:00 - 11:30  -  zielona lekcja przy szkółce leśnej oraz  przejście do Jaskini Dziewiczej  

                                       (Odkrywamy karty historii „Śladami II Wojny Światowej”)  

           12:00 – 13:00 -   podsumowanie rajdu, wręczenie dyplomów,  nagród i pucharów  

 
Uwaga: każda grupa podczas gry terenowej będzie wykonywać zadania  związane z czytaniem mapy topograficznej, 

dostosowane do programu szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Zgłoszenia grup do 26.10.2015r. ! dokonać należy w Zespole Szkół w Jerzmanowicach tel. kontaktowy  

12 3890960 lub 12 3804050.   

 

Z turystycznym pozdrowieniem  

Komandor Rajdu  
 

Teresa Sieradzka 
                                                                                        
                                                                                                                    
                                                                                                                     Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego  
                                                                                                                     w ramach konkursu ofert z turystyki pn. Małopolska Gościnna” 


