Zakopane, dnia 29-05-2017 r.
REGULAMIN
XII Rajdu Szlakiem Jana Kasprowicza
Harenda – Zakopane, czerwiec 2017
1. Termin: 14 czerwca 2017 roku.
2. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem,
Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza na Harendzie, Impresariat
Zakopane.
Współpraca: Gmina Miasto Zakopane.
3. Cel imprezy:
 przejście części żółtego szlaku im. Jana Kasprowicza:
etap I – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kasprowicza na Harendzie – wyjazd
wyciągiem na Rafaczówki – Furmanowa – Gubałówka.
etap II Gubałówka – ul. Jagiellońska – Bulwary Słowackiego – ul.Broniewskiego
- Pardałówka.
etap III Pardałówka – Ugory - Ustup – Herenda (Muzeum Jana Kasprowicza)
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kasprowicza,




upowszechnianie wiedzy o Janie Kasprowiczu, jego twórczości, oraz muzeum
Poety w Zakopanem,
upowszechnianie wiedzy o Zakopanem, Poroninie, Tatrach i patronach
szkół,
popularyzacja turystyki pieszej i aktywności ruchowej.

4. Uczestnicy:
 uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VI,
 uczniowie gimnazjów,
 Uczniowie szkół średnich.
Szkoły biorące udział w Rajdzie wystawiają po 1 drużynie 10 - cio osobowej pod
opieką nauczyciela.
5.

Organizacja :
1) godzina 8.00 spotkanie w Szkole Podstawowej nr 9 – odprawa - 1 konkurs
wiedzy, oraz przeczytanie wybranego przez drużynę
utworu Jana
Kasprowicza, informacja o utworze (wiersze lub opowiadania muszą być
przeczytane w całości)
przejście I odcinka: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kasprowicza
na Harendzie – wyjazd wyciągiem na Rafaczówki – Furmanowa – Gubałówka
2) przejście II odcinka: Gubałówka – ul. Jagiellońska – Bulwary Słowackiego –
ul.Broniewskiego - Pardałówka - 2 konkurs wiedzy.
3) przejście III odcinka: Pardałówka – Ugory - Ustup – Herenda (Muzeum Jana
Kasprowicza - 3 konkurs wiedzy), Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana
Kasprowicza, zakończenie, wręczenie nagród, poczęstunek.

4) W trakcie imprezy dla zakopiańskich szkół, które otrzymały komplety kijków do
Nordic Walking i biorących udział w akcji Piknik Rodzinny „3x30x130” zostanie
zorganizowany na trasie punkt sprawnościowy. Punkty uzyskane przez drużyny
nie są wliczane do punktacji XII Rajdu Szlakiem Jana Kasprowicza. Dla tych
drużyn będzie prowadzona osobna klasyfikacja. Uczestnicy otrzymają kijki na
punkcie sprawnościowym od organizatora.
6. Organizatorzy zapewniają:
 nieodpłatny wyjazd wyciągiem krzesełkowym na Rafaczówki,
 najlepszym drużynom – nagrody (puchary, dyplomy, pamiątkowe zdjęcia,
okolicznościowe publikacje)
 poczęstunek.
7. Imienne zgłoszenia uczestników na załączonych kartach prosimy przesłać
do
12 czerwca 2017 r, do
godz. 13:00 pocztą elektroniczną:
sp9zakopane@poczta.onet.pl , faxem: nr 1820 68 277, lub listownie, na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Zakopanem, Harenda 21, 34-500 Zakopane.
7. Uwagi końcowe:
- opiekę nad uczestnikami sprawuje nauczyciel szkoły biorącej udział w Rajdzie,
- przypominamy o wypełnieniu karty wycieczki w swoich szkołach,
- uczestnicy powinni być ubrani stosownie do pogody (kurtki, buty) oraz posiadać
niezbędny ekwipunek (prowiant),
- drużyny powinny posiadać mobilną apteczkę,
- uczestnicy odpowiadają na wylosowane zestawy pytań, za prawidłową
odpowiedź dostają maksymalnie trzy punkty za poprawne odpowiedzi w każdym
zestawie pytań,
- za dokonanie wyboru wiersza, jego przeczytanie, oraz uzasadnienie wyboru
maksymalnie 6 pkt.,
- za przeczytanie wiersza/ prozy - maksymalnie 6 pkt.,
- utwór może czytać jedna, wskazana przez drużynę osoba, dopuszczalne jest
czytanie zespołowe,
- czytane utwory są ocenianie na podstawie następujących kryteriów: technika
czytania 0-1 pkt, umiejętności interpretacyjne /mówienie ze zrozumieniem
0-1pkt., dykcja 0-1 pkt., zróżnicowanie tempa mówienia, intonacji, stosowanie
pauz, umiejętne frazowanie 0-1 pkt., poprawność językowa
0-1, ekspresja
0-1pkt.
- dojazd uczestników i ich powrót z Harendy - można skorzystać z autobusu
miejskiego linii nr 14,
- pytania wraz z odpowiedziami znajdują się na stronie www.sp9zakopane.pl ,
- bardziej wyczerpujące odpowiedzi na pytania mile widziane,
- czas przejścia drużyny nie jest punktowany – bieganie w trakcie rajdu po szlaku
turystycznym jest zabronione
- drużyny, które skorzystają z transporty podczas imprezy lub zejdą ze Szlaku
Jana Kasprowicza zostaną zdyskwalifikowane
- opiekun drużyny ma obowiązek zapoznania jej członków z regulaminem Rajdu
Zapraszamy na wspólną wycieczkę!

