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I. ORGANIZATORZY: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie  

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie 

  Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku 

II. CEL IMPREZY: 

1. Kształtowanie postaw proekologicznych. 

2. Poznawanie piękna najbliższej okolicy. 

3. Rozbudzanie patriotyzmu lokalnego. 

4. Popularyzacja zdrowych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego. 

III ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE: 

1. Eko-Rajd organizowany jest dla dzieci i młodzieży.  

2. W rajdzie mogą wziąć udział zespoły z różnych placówek oświatowych pod opieką 

nauczycieli. 

3. Liczba uczestników w poszczególnych zespołach nie powinna przekraczać 20 osób. 

4. Zespoły zgłoszone do organizatora zobowiązane są do pokonania wyznaczonej trasy 

rajdu /ok. 5 km/ 

5. Uczestnicy powinni zgłosić się o wskazanej godzinie na STARCIE,  

a następnie zaliczyć na trasie rajdu 4 punkty kontrolne i wykonać związane z nimi 

tematycznie zadania: 

I    punkt kontrolny – „ROZEZNAJ SIĘ W TERENIE” 

II   punkt kontrolny – „SPORTOWE TO I OWO ” 

III  punkt kontrolny – „JESTEM EKO ” 

IV  punkt kontrolny – „PĘDZĘ Z PIERWSZĄ POMOCĄ” 

(Szczegółowe informacje otrzymają uczestnicy wraz z kartą przyjęcia zgłoszenia) 

 

 

 

 



6. Wykonane przez zespoły zadania oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 

 kl. I – III ,  

 kl. IV – VIII,    . 

7. Termin i czas trwania Eko- Rajdu – sobota – 07.05.2022r. 

 wyjście pierwszego zespołu godz. 9
00

 , następnych - co 10 minut.    

(Szczegółowe informacje zespoły otrzymają po zgłoszeniu uczestnictwa) 

 przybycie na metę rajdu, posiłek od godz. 10.30
00

 

 ogłoszenie zwycięzców ok. godz.12
00

 – 13
00

 

 zakończenie rajdu ok. godz.13
00

  

8. Każdy zespół po zgłoszeniu  otrzyma: 

 mapę z trasą rajdu, na której oznaczono punkty kontrolne, 

 kartę uczestnictwa 

9. Każdy uczestnik imprezy otrzyma plakietkę Gminnego Eko-Rajdu, kiełbaskę z grilla  

oraz napój (na mecie). 

10. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają opiekunowie zespołów. 

11. Zespół, który w swojej kategorii zdobędzie za wykonane zadania najwięcej punktów 

otrzyma nagrodę Gminnego Eko-Rajdu. 

IV. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

         Prosimy o zgłoszenie do 28.04.2022 r.  liczby uczestników,    

 nazwiska opiekuna zespołu oraz dokonanie wpłaty w kwocie 5zł od osoby  

w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie. 

             Szczegółowe informacje - tel. 61 28 25 828 

V. Kwestie sporne rozstrzyga organizator Gminnego Eko–Rajdu. 

VI. Termin imprezy może zostać przesunięty na 14.05.2022r., jeżeli w dniu 07.05.2022r. 

warunki pogodowe uniemożliwiłyby uczestnikom pokonanie wyznaczonej trasy.  

 

 


