Projekt współfinansowany z funduszy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Zapraszamy na IV Rajd Szlakiem Konnym
„Punkt Stemplew” 28 września 2017 r.
Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie
Współorganizatorzy:
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Starostwo Powiatu Łęczyckiego
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie
Głównym celem jest:
 propagowanie idei turystyki i krajoznawstwa;
 integracja różnych środowisk;
 podnoszenie sprawności fizycznej i kultury osobistej;
 zapewnienie i rozwinięcie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego;
 rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej;
 popularyzacja jazdy konnej i zajęć z hipoterapii ;
 zapoznanie z trasą Łódzkiego Szlaku Konnego;
 promowanie szlaku końskiego oraz portalu http://www.wsiodle.lodzkie.pl
Warunki uczestnictwa w Rajdzie
W Rajdzie mogą brać udział uczniowie i wychowankowie Przedszkoli, Szkół
Podstawowych, Szkół Ponadpodstawowych oraz wszelkiego typu Szkół Specjalnych i
Integracyjnych, Warsztatów Terapii Zajęciowych, DPS-ów, każdą placówkę może
reprezentować jedna drużyna maksymalnie do 20 osób. Ponadto osoby fizyczne, którym
bliska jest turystyka piesza które zgłoszą swój udziału.
Dzieci i młodzież może uczestniczyć w rajdzie pod warunkiem pisemnego potwierdzenia jej
udziału przez szkołę. (karta zgłoszenia)
Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest zapewnienie opieki przez opiekuna, nauczyciela.

PROGRAM:
845 900 – zbiórka uczestników w Świnicach Warckich /Orlik - parking/;
900 1030 – pieszy rajd Łódzkim Szlakiem Konnym – Świnice Warckie – Stemplew; ok.6km.
1030 1100 – odpoczynek, posiłek;
1100 1200 – Zabawa z plastyką/ konkurencje sportowe /turystyczne
1200 1230 – prezentacja Łódzkiego Szlaku Końskiego, punktu postojowego i informacyjnego
w Stemplewie oraz portalu internetowego http://www.wsiodle.lodzkie.pl
1230 1430 – przejażdżki konne, gry i zabawy sportowe, konkursy;
1430

– ognisko z pieczonymi kiełbaskami; śpiewanki turystyczne, podsumowanie
imprezy, wręczenie nagród, upominków i dyplomów;

Zgłoszenia imienne prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22.09.2017r
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”, Stemplew 35,
99-140 Świnice Warckie, tel./fax (63)288-11-06,
e mail: wielkieserca@poczta.onet.pl
www.serca.org.pl
Obowiązki uczestników
Stosowanie się do zaleceń organizatorów.
Posiadanie apteczki przez każdą drużynę.
Przestrzeganie regulaminu rajdu.
Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, bhp i p-poż , ochrony przyrody.
Posiadanie odpowiedniego strój do warunków atmosferycznych.
Uczestnicy rajdu nie są objęci ubezpieczeniem, a kierownictwo Rajdu nie ponosi
odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na osobie lub mieniu.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Serdecznie zapraszamy
Koordynator Imprezy
Bogumił Zielonka
Prezes
Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca
Andrzej Zielonka

Karta zgłoszenia
Rajd Szlakiem Konnym „Punkt Stemplew”
28 września 2017r.
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