GMINNY OŚRODEK KULTURY
w PASZOWICACH
zaprasza na
Rajd „Szlakiem Trzech Wąwozów”
Pokazy i zawody łucznicze
„Robin Hood z Krainy Wygasłych Wulkanów”
CEL i ZADANIA RAJDU
Rajd odbywa się na szlakach turystycznych i bezdrożach Pogórza
Kaczawskiego - Krainy Wygasłych Wulkanów. Za główne cele i zadania
stawiamy:
 Popularyzację walorów turystycznych i krajoznawczych Pogórza
Kaczawskiego, a w szczególności rezerwatów przyrody –
Wąwozu Myśliborskiego, Wąwozu Lipa, Wąwozu Siedmickiego
i Nad Groblą.
 Popularyzację i rozwijanie wśród młodzieży oraz dorosłych
aktywnej turystyki i krajoznawstwa jako formy wypoczynku
połączonej z poszerzeniem wiedzy o kulturze, historii i atrakcjach
przyrodniczych.
 Poznanie się i integracja różnych środowisk poprzez wspólne
spotkania, zabawę oraz turystyczne współzawodnictwo.
ORGANIZATOR RAJDU
 Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach
CZAS i MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się 11 maja 2019 r. – sobota - na poniżej wymienionych
trasach oraz w najbliższych okolicach.
Zakończenie rajdu połączone z pokazami łuczniczymi nastąpi 11 maja
(sobota) 2019 r. od godz. 12.00 na terenie Zespołu Obiektów
Turystyczno – Edukacyjnych „Siedmicka Polana” w Siedmicy.
Rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
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PROPONOWANE TRASY RAJDOWE
Myślibórz – rezerwat Wąwóz Myśliborski – Jakuszowa (czarny szlak)
– Siedmicka Polana
Myślibórz – Rataj – Jakuszowa (Szlak Salamandry) – Siedmicka
Polana (czarny szlak)
Pogwizdów – Grobla (zielony szlak) – rezerwat „Nad Groblą” –
rezerwat „Wąwóz Siedmicki” (Zbójecki Zamek) – Siedmicka Polana
 Kwietniki - Grobla (zielony szlak) – rezerwat „Nad Groblą” –
Siedmicka Polana
Lipa – rezerwat „Wąwóz Lipa” (niebieski szlak) – rezerwat „Wąwóz
Siedmicki” (zielony szlak) – Siedmicka Polana
Nowa Wieś Wielka (ścieżka edukacyjna) – Wąwóz Nowowiejski
(zielony szlak) – rezerwat „Wąwóz Siedmicki” – Siedmicka Polana
Nowa Wieś Mała – Storczykowe Wzgórze (ścieżka edukacyjna,
niebieski szlak) – rezerwat „Wąwóz Siedmicki” –Siedmicka Polana
Paszowice – Kłonice – wieża widokowa na Radogoście (398 m npm,
zejście szlakiem spacerowym) – Siedmica – Siedmicka Polana
Trasy dowolne (opracowane przez zgłaszającego) – piesze i kolarskie.
TRANSPORT
Dojazd do miejscowości będących punktami startowymi we własnym
zakresie.
Po zakończonej imprezie w dniu 11.05.2019 r. organizator zapewni
przewóz uczestników do miejscowości na terenie gminy Paszowice oraz
do Jawora (po wcześniejszym zgłoszeniu).
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 2 maja 2019 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Paszowicach, Paszowice 142, tel. 76 870 11 13,
e-mail: schronisko@paszowice.pl
Uczestnicy zgłoszeni otrzymują:
okolicznościowy znaczek rajdowy,
kiełbaskę na ognisko, napoje,
 dyplom dla każdej drużyny biorącej udział w Rajdzie,
2

KONKURSY i inne ATRAKCJE
„Znam Szlak Trzech Wąwozów – wiadomości z trasy”
„Spotkanie z Robin Hoodem z Krainy Wygasłych Wulkanów” –
pokazy łucznicze i nauka strzelania z łuku – poprowadzi trener
mistrzów świata w łucznictwie!
Zajęcia edukacyjne z wiedzy o lesie – Nadleśnictwo Jawor
SPRAWY ORGANIZACYJNE
 Wszyscy uczestnicy rajdu biorą udział w rajdzie na własną
odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
 Podmioty zgłaszające uczestników muszą posiadać uprawnionego
kierownika drużyny (jeden opiekun na 15 uczestników)
 Wszystkie wyrządzone przez siebie szkody pokrywa uczestnik lub
podmiot zgłaszający.
 Wszystkich uczestników obowiązuje Karta Turysty i przepisy
o zachowaniu się w lasach, rezerwatach, ruchu drogowym itp.
Każdy uczestnik powinien posiadać :
 Ubiór do turystyki pieszej (z uwzględnieniem zmiany pogody)
 Wyżywienie i napoje na czas przejścia trasy
Każda drużyna rajdowa dodatkowo powinna posiadać:
 mapę turystyczną Parku Krajobrazowego „Chełmy” lub Krainy
Wygasłych Wulkanów,
 apteczkę pierwszej pomocy,
 latarkę,
 listę uczestników.
Interpretacja regulaminu należy do kierownictwa rajdu.
Do zobaczenia na turystycznych szlakach!
Organizator
Małgorzata Świderska
tel. 76 870 11 13, 601 944 993

Siedmicka Polana - zakończenie rajdu
Partnerzy:

Nadleśnictwo Jawor
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