Wyprawa na Halę Boraczą z Janem Pawłem II
I. Termin: 16 października 2017 r. (poniedziałek)
II. Ramowy program Wyprawy:
1. Dojazd wszystkich uczestników do Żabnicy we własnym zakresie.
2. Wejście na Halę Boraczą.
3. Spotkanie uczestników wyprawy w schronisku na Hali Boraczej o godz. 10.00
4. Gra terenowa dla szkolnych drużyn, projekcja filmów tematycznych, ognisko i inne
atrakcje.
5. Rozstrzygnięcie gry i wręczenie nagród ok. godz. 13.00
6. Spotkanie przy ognisku i pieczenie kiełbasy.
7. Podsumowanie i zakończenie wyprawy ok. godz. 15.00
III. Cele Wyprawy:
1. Przybliżenie młodym życia Karola Wojtyły-Jana Pawła II i jego związków z Beskidami.
2. Propagowanie wędrówek Szlakami Papieskimi.
3. Zwiększenie świadomości wśród młodzieży znaczenia ochrony przyrody, jej integracja w
zakresie dbania o środowisko naturalne a także promowanie walorów turystycznych i
przyrodniczych Beskidów.
4. Zwiększenie sprawności fizycznej młodzieży przez propagowanie zamiłowania do
aktywnego spędzania czasu.
5. Podkreślanie ważności zespołowej pracy w rozwiązywaniu problemów ekologicznych
naszego regionu.
6. Zebranie dokumentacji fotograficznej zwiedzanych terenów.
7. Opis realizacji projektu w prasie oraz w Internecie.
IV. Wymagania wobec uczestników Wyprawy:
1. Posiadać dobry stan zdrowia.
2. Mieć odpowiedni ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych i pieszej wędrówki.
3. Posiadać aktualne ubezpieczenie N.W. oraz apteczkę.
4. Przestrzegać Karty Turysty i Kodeksu Ucznia.
V. Założenia gry terenowej:
Po przybyciu na Halę Boraczą należy zgłosić ośmioosobowe drużyny do udziału w grze
terenowej. Drużyna ma być mieszana (4 dziewczyny i 4 chłopców), po dwóch uczniów z
każdej klasy (od 4 do 7 szkoły podstawowej). Na czele drużyny stoi lider.
Gra będzie rodzajem rywalizacji pomiędzy szkołami. Każda szkoła może wystawić jedną
drużynę. Najlepsze zostaną nagrodzone, wszystkie dostaną potwierdzenia, że wzięły udział w
"Grze terenowej Śladami JP2".
VI. Zgłoszenia:
przyjmujemy do 10 października 2017 r.(termin ostateczny) na adres:
OPG Węgierska Górka
os. XX-lecia II RP 12
34-350 Węgierska Górka
E-mail: węgierska-gorka@opg.pl
Tel: 33 864 21 87

Przy zgłaszaniu grup należy podać:
1. Nazwę szkoły.
2. Ilość uczestników.
3. Imię i nazwisko opiekuna.
4. Dane kontaktowe.
VII. Organizatorzy:
1. Fundacja Śladami JP2
2. Gmina Węgierska Górka
VIII. Uwagi końcowe:
Organizatorzy rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, którym mogą ulec jego
uczestnicy.

