
Regulamin XV Jubileuszowego Rajdu Szlakiem Papieskim

„ Idę śladami Świętego”  

Niegowić – Łapanów    17 maja 2014 r  .  

Organizatorzy Rajdu :

- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie,

- Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici,

- Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici.

Współorganizatorzy:

- Parafia p.w. św. Bartłomieja w Łapanowie,

- Parafia  WNMP w Niegowici.

Patronat Honorowy :

- Ks. Kardynał Franciszek Macharski,

- Starosta Bocheński Pan Jacek Pająk,

- Starosta Wielicki Pan Jacek Juszkiewicz,

 - Wójt Gminy Łapanów Pan Jan Kulig,

- Wójt Gminy Gdów Pan Zbigniew Wojas.

Cele :

- podziękowanie za kanonizację Jana Pawła II,

- upamiętnienie ścieżek,  którymi wędrował Karol Wojtyła.

Warunki uczestnictwa:

1) W Rajdzie mogą uczestniczyć: 

- osoby  indywidualne,

- rodziny,

- grupy zorganizowane.

2) Organizatorzy zapewniają:

- folder tematycznie związany z XV Jubileuszowym Rajdem, 

- pamiątkowe gadżety.

3) Od uczestników nie będą pobierane żadne opłaty.

4) Trasa Rajdu przebiegać będzie z Niegowici do Łapanowa przez   Marszowice, 

Klęczaną,   Kobylec,   (12  km,   około  3  godzin  marszu).  Rajd  odbędzie  się  

w formie pielgrzymki.

5) Każdy uczestnik Rajdu powinien posiadać:



  -    dokument tożsamości ( uczniowie – legitymację szkolną),

- odpowiedni  strój  (wygodne  buty,  okrycie  przeciwdeszczowe,  jeżeli 

to możliwe – koszulkę   w kolorze białym),

- posiłek we własnym zakresie,

- dobry humor !!!

6) Grupy zgłaszają swój  udział  na Karcie  Zgłoszeń dołączonej  do Regulaminu 

w  dniu  Rajdu   -  opiekę  nad  grupą  w  czasie  Rajdu  pełni  osoba  wpisana 

na karcie zgłoszenia – opiekun.

7) Organizatorzy  nie  biorą  odpowiedzialności  za  szkody  i  wypadki  powstałe 

z winy uczestników Rajdu.

8) Rejestracja grup lub indywidualnych uczestników będzie miała miejsce w dniu 

Rajdu od godz. 800  do 845  w Niegowici na placu przykościelnym. Każda grupa 

otrzyma tabliczkę z numerem grupy. Opiekun zwraca tabliczkę organizatorom 

na mecie Rajdu.

9) Dojazd  do  Niegowici  i  powrót  z  Łapanowa  uczestnicy  Rajdu  organizują 

we własnym zakresie.

10)Dominującym kolorem tegorocznego Rajdu jest kolor biały.

11) Sugeruje  się  przygotowanie  znaków  rozpoznawczych  dla  grup 

zorganizowanych (także rodzin) typu: mały  transparent, logo szkoły, tarcza.

       Program Rajdu:

800 –  845 -  przyjmowanie  uczestników  Rajdu  w  Niegowici  na  placu 

przykościelnym,

     900 – Msza święta w Kościele WNMP w Niegowici,

1000  –wymarsz  na  trasę  Rajdu  (jako  pierwsze  wyruszają  grupy  najmłodsze 

wiekowo),

1300– przyjmowanie grup w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie,

-zwiedzanie wystawy z okazji XV Jubileuszowego Rajdu na sali gimnastycznej,

1330 – ogłoszenie wyników konkursu plastyczno -  fotograficznego ”Idę śladami 

Świętego” ,wręczanie nagród, wyróżnień,

 -  program artystyczny .

1500 - losowanie nagród rzeczowych wśród uczestników Rajdu.


