
XIV Pieszy Rajd Patrolowy 

 o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Nowym Duninowie 

Szlakiem Przyrodniczej Ścieżki Dydaktycznej 

Soczewka 2016 
 

 

„Gdy się ktoś  zaczyta, zawsze albo się czegoś  nauczy, 

albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaś nie - w każdym razie wygra" 

\Henryk Sienkiewicz\ 

 

 

 Sejm RP przyjął uchwałę, ogłaszając rok 2016 – Rokiem Sienkiewicza. 

Ma to na celu upowszechnianie Kultury. W związki z 170 rocznicą urodzin i setną rocznicą 

śmierci Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił  rok 2016 – Rokiem Sienkiewicza. W związku 

z tym zapraszamy do pochylenia się nad postacią wybitnego pisarza. 

 

Cel Rajdu: 

 Popularyzowanie aktywnych i zdrowotnych form spędzania wolnego czasu, 

 Promocję gminy Nowy Duninów jako terenów o atrakcyjnych walorach rekreacyjno-

turystycznych, 

 Popularyzowanie walorów przyrodniczo-kulturowych Gostynińsko-Włocławskiego 

Parku Krajobrazowego, 

 Podnoszenie kultury uczestnictwa w rekreacji, turystyce i ruchu drogowym, 

 Popularyzowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

 Upowszechnianie alternatywnych form spędzania wolnego czasu - czytanie. 

 

 

Termin Rajdu: 07.10. 2016 r 

 
 

Program Rajdu: 

 

 Do godz. 8.15 – zbiórka startujących drużyn, losowanie numerów startowych (boisko 

szkolne przy Szkole Podstawowej w Soczewce) 

 Godz. 8.30 – Uroczyste otwarcie zawodów 

 Godz. 8.40 – Start pierwszych drużyn, 

 Godz. 10.40 – 11.40 – powrót drużyn, klasyfikacja, gorący posiłek na terenie Ośrodka 

Mazowsze w Soczewce, 

 Godz. 12.00 – 12.30 – wręczenie nagród, zakończenie rajdu. 

 

 



 

 

Trasa Rajdu: 

 

 Gminny Ośrodek Kultury w Soczewce – Szlakami Gostynińsko-Włocławskiego Parku 

Krajobrazowego. 

Start: Boisko szkolne SP w Soczewce. 

Meta: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze w Soczewce. 

 

 

Regulamin Rajdu 

 Każda drużyna zdobędzie punkty za przygotowanie portretu lub karykatury postaci z 

lektur Sienkiewicza. 

 Startują drużyny 9-cio osobowe – reprezentacje szkół wraz z opiekunem i listą 

uczestników. Drużyny mogą się składać zarówno z dziewcząt, jak i chłopców. (po 3 osoby z klasy 

IV, V, VI szkoły podstawowej lub z I, II, III klasy gimnazjum) 

 Drużyny starują po wcześniejszym losowaniu kolejności wyjścia na trasę, ustalając 

nazwę swojej drużyny. 

 Klasyfikacja drużyn prowadzona jest w następujących kategoriach: 

– szkoły podstawowej, 

– szkoły gimnazjalnej. 

 Każdy z członków drużyny posiada odpowiedni strój (adekwatny do pogody), listę 

uczestników, apteczkę, własne napoje a także poświadczony brak przeciwskazań zdrowotnych 

do uczestnictwa w wychowaniu fizycznym i sporcie szkolnym. 

 Organizator zapewnia: opiekę medyczna, monitoring i ochronę trasy rajdu. Po 

zakończeniu rajdu gorący posiłek. 

 Każda z drużyn ma do pokonania wyznaczoną trasę: 

– rajd pieszy około 7 km. 

Na trasie znajdują się punkty kontrolne z zakresu przyrodniczej ścieżki dydaktycznej – na 

których uczestnicy rajdu wykonują zadania praktyczne i teoretyczne z następującego zakresu: 

– znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

– umiejętność posługiwania się mapą, dokonywanie prostych obliczeń nawigacyjnych, 

– zadania ekologiczno-przyrodnicze, 

– konkurencje rekreacyjno-sprawnościowe. 

 Na pokonanie trasy wyznaczony jest limit czasowy (ustalony tak, aby każda z drużyn 

mogła pokonać trasę spokojnym tempem) około 1,5 – 2h. Przekroczenie limitu czasu z przyczyn 

niezależnych na trasie nie wpływa na punkty karne. 

 Na rozwiązanie bądź wykonanie zadań na punkcie kontrolnym wyznaczony jest limit 

czasowy (3 – 5 min.). Przekroczenie limitu czasu dyskwalifikuje do udzielania dalszych 

odpowiedzi. W konkurencji sprawnościowej limit czasu nie jest brany pod uwagę. 

 Drużyna otrzymuje punkty za prawidłowe rozwiązanie zadań lub poprawne wykonanie 

konkurencji sprawnościowo-rekreacyjnej (5 pkt). 

 Drużyna otrzymuje punkty karne za: przekroczenie limitu czasu, ominięcie punktu 



kontrolnego, przekroczenie limitu czasu na punkcie kontrolnym za podpowiedź nauczyciela. 

 Każde z zadań na punkcie kontrolnym jest punktowane. 

 Każda drużyna na starcie otrzymuje kartę startową, z którą dociera do mety radju. 

 W końcowej klasyfikacji brane jest pod uwagę: 

– suma punktów zdobytych na wszystkich punktach kontrolnych (wraz z punktami 

karnymi), 

 Trzy najlepsze drużyny w każdej kategorii otrzymują puchary, dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe, pozostałe drużyny – nagrody pocieszenia. 

 Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

 

 

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w rajdzie 

w nieprzekraczalnym terminie do 30.09. 2016 r. 

Kontakt telefoniczny: 

Gminny Ośrodek Kultury w Soczewce: 

506 613 534 

w godz. 10.00 – 18.00 

 

 

 

 

 


