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Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Krapkowice

Szanowni Państwo.
Komenda Hufca ZHP w Krapkowicach serdecznie zaprasza na

Rajd ekologiczny do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu.
Rajd przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej w wieku (10 – 16 lat), która lubi piesze wędrówki i obcowanie z pięknem
przyrody. Rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

W programie:
Wizyta w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 23, 50-335 Wrocław. Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Wrocławskiego, nazywany oazą piękna i spokoju w sercu wielkiego miasta, to "żywe muzeum", a zarazem ośrodek
naukowy i dydaktyczny oraz ulubione miejsce wypoczynku wrocławian. Jest drugim (po ogrodzie krakowskim) najstarszym tego typu
ogrodem w Polsce, wpisanym na listę zabytków woj. dolnośląskiego i mieszczącym się w granicach podlegającego szczególnej
ochronie historycznego centrum Wrocławia. Z jego zasobów korzystają pracownicy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego, zwłaszcza
kierunku architektury krajobrazu, stąd duże znaczenie działu roślin dekoracyjnych. Kolekcje Ogrodu liczą ponad 11 500 gatunków
i odmian roślin gruntowych i szklarniowych. Etykiety z nazwami i tablice dydaktyczne ułatwiają samodzielne poznawanie różnorodności
świata roślin.
Zwiedzanie Ostrowa Tumskiego – najstarszej części Wrocławia. Otoczony wodami Odry dawny gród, który dał początek miastu,
mieści wspaniałe zabytki architektoniczne. Najokazalsze z nich to odbudowane po wojennych zniszczeniach gotycka katedra św. Jana
Chrzciciela oraz kościół Świętego Krzyża. Znajduje się tu również Muzeum Archidiecezjalne, będące najstarszą, zachowującą ciągłość
historyczną placówką muzealną we Wrocławiu – od ponad 100 lat gromadzi ono zabytki sztuki sakralnej, które, wycofane z użytku
kultowego, posiadają ogromną wartość historyczną i artystyczną.

Termin Rajdu - dnia 19 października 2014 /niedziela/




wyjazd:
- godz. 7.50, zbiórka uczestników na parkingu obok „blaszaka” w Otmęcie - odjazd 8.10
- godz. 8.00, zbiórka uczestników na parkingu obok PKN Orlen, ul. Prudnicka (koło ronda)- odjazd 8.20
powrót do Krapkowic ok. godz. 19.00 na parking obok PKN Orlen, ul. Prudnicka (koło ronda) oraz ok. godz. 19.15
parking obok „blaszaka” w Otmęcie.

Składka harcerska dla uczestników rajdu wynosi 25,00 zł.
Składkę należy wnieść z chwilą składania wypełnionej zgody/zgłoszenia.
W ramach składki uczestnicy rajdu otrzymują: opiekę w czasie rajdu, opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów, jeden
ciepły posiłek, ubezpieczenie NW, znaczek rajdowy, transport autokarem tam i z powrotem.
Składka harcerska dla osób dorosłych wynosi 35,00 zł.
Jeżeli zdecydujecie się Państwo na wysłanie Waszego dziecka na Rajd, prosimy o wypełnienie pisemnej zgody/zgłoszenia
na udział w rajdzie:
 wzory zgody/zgłoszenia znajdują się u drużynowych drużyn harcerskich
oraz dh. Grażyny Pajączkowskiej tel. kom. 699186915
Zakończenie rekrutacji (zwrot zgody/zgłoszenia, wpłaty) do dnia 14 października 2014 r.
Istnieje ograniczona ilość miejsc, która uwarunkowana jest ilością miejsc w autokarze. O zakwalifikowaniu uczestnika
decyduje kolejność doręczenia do organizatora zgłoszeń/zgody wraz z wniesienie odpłatności.
WŻNE INFORMACJE:
 Rajd prowadzą instruktorzy harcerscy.
 Uczestnicy rajdu powinni posiadać ze sobą aktualny dowód tożsamości (legitymacja szkolna lub dowód osobisty).
 Uczestnicy rajdu powinni posiadać odzież odpowiednią do pieszej wędrówki z uwzględnieniem warunków
atmosferycznych panujących w dniu wędrówki a także obuwie o twardej podeszwie i cholewce za kostkę, czapkę
lub chustkę na głowę oraz odzież przeciwdeszczową .
 Uczestnicy rajdu powinni posiadać żywność i napoje niezbędne na czas całego wyjazdu.
 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 699186915,
Zapraszamy!
Komenda Hufca ZHP Krapkowice

