„ Rajd Pierwszaka „
1. Rajd to jest wspaniała sprawa,

Zespół Szkół NR 24,

Każdy pierwszak już to wie,

Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa

Zamiast podłóg świeża trawa

oraz

Świetna sprawa i zabawa.
REF. Chodźmy razem wszędzie,
Czasem trudno będzie,
Nie odmawiaj, nie mów nie
Gdy na rajdy proszą Cię.
2. Marsz to nie jest trudna sprawa,
Gdy ktoś zdrowe nogi ma.
Proste plecy, dziarska mina,
Rajdu się nie zapomina.
SŁOWA Maria Szymańska

Dyrekcja Muzeum Etnograficznego w Toruniu
zapraszają na

XV RAJD PIERWSZAKA
im. Romana Sołtysińskiego
połączony z

PRZEGLĄDEM
TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ

Bardzo proszę Wychowawców o nauczenie słów piosenki.
UWAGA !!!
W przypadku deszczu proszę aby na rajd przyszła TYLKO jedna klasa
z danej szkoły.
W takiej sytuacji impreza odbędzie się w budynku a tam liczba miejsc
jest mocno ograniczona.
Za zrozumienie z góry dziękuję

Toruń, 31 maja 2017 r.

4. CEL IMPREZY:
REGULAMIN

 propagowanie turystyki pieszej,

XIV RAJDU PIERWSZAKA

 zapoznanie z działalnością SKKT,

Toruń, 31 maja 2017 r.
1. ORGANIZATORZY :
 Zespół Szkół NR 24 w Toruniu

 integracja uczniów klas 1 ,
 prezentacja twórczości dziecięcej.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA :

☺,

Violetta Wojciechowska – Sanocka

 obowiązkowo wygodne buty i uśmiech na twarzy

ul. Ogrodowa 3/5, Tel 56-655-12-96 lub 56-655-18-53

 bardzo proszę aby dzieci z jednej szkoły (oczywiście w miarę

 Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa
ul. Piekary 41, Tel. 56-622-29-21
 Dyrekcja Muzeum Etnograficznego
2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:
Rajd odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r.
z zakończeniem w Muzeum Etnograficznym
godz. 10.00 – ok. 11.30
3. TRASY: ( zbiórka uczestników na trasach o godz. 9.00 )
TRASA NR 1 ul. Ogrodowa – Os. Dekerta – ul. Jagiellońskaul. Szeroka –ul. Chełmińska— Muzeum Etnograficzne
TRASA NR 2 Dworzec Miasto- Bulwar Filadelfijski-ul. Żeglarskaul. Chełmińska- Muzeum Etnograficzne
TRASA NR 3 ul. Dybowska – Most im. J. PiłsudskiegoPlac Rapackiego-ul. Chełmińska – Muzeum Etnograficzne
TRASA NR 4 ul. Balonowa – Rudelka- ul. Gałczyńskiego – ul. Szosa
Chełmińska-Muzeum Etnograficzne
TRASA NR 5 SP 3 –ul. Legionów – ul. OdrodzenieMuzeum Etnograficzne
TRASA NR 6 Park Miejski ul. Konopnickiej – ul. Bydgoska –
Plac Rapackiego-Stary Rynek-ul. ChełmińskaMuzeum Etnograficzne

możliwości ) były ubrane w jednym kolorze oraz miały elementy
dekoracyjne o tematyce przyrodniczej
np. kwiatki, motylki( opaski na głowę ), mile widziane balony,
 zaprezentowały okrzyk ( wspólny dla jednej szkoły ) związany
z Rajdem Pierwszaka,
 proszę, aby każdy uczeń znał słowa piosenki „ Rajd Pierwszaka „
( ostatnia strona regulaminu )
6. ZGŁOSZENIA :
Zgłoszenie uczestnictwa proszę przesłać na mój adres mailowy
belferka2@poczta.onet.pl do
7. UWAGI KOŃCOWE

28 kwietnia 2017 r.

:

 impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowane przez uczestników jak i osoby trzecie,
 uczestnicy mogą przebywać, na rajdzie tylko pod opieką
dorosłych,
 picie i kanapkę na drogę dzieci przygotowują we własnym
zakresie,
 dzieci zostawiają po sobie porządek w Muzeum Etnograficznym
i na trasie przemarszu,
 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
ZAPRASZAMY !

