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20 maja odbędzie się XVIII Rajd Szlakiem Papieskim z Łapanowa do Niegowici. Organizatorzy już dziś
zapraszają do uczestnictwa w pielgrzymce, a także udziału w konkursach okolicznościowych:
fotograficznym i plastycznym.

Program Rajdu:
8:00 &ndash; 9:00 -zapisy i wpłaty uczestników Rajdu na placu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Łapanowie; odbieranie gadżetów i numerowanych biletów uczestnictwa, które są losami
uprawniającymi do wzięcia udziału w losowaniu nagród na mecie Rajdu,
9:00 &ndash; krótka modlitwa,
9:15 &ndash; wymarsz na trasę Rajdu (jako pierwsze wyruszają grupy najmłodsze wiekowo),
ok. 12:00 &ndash; przyjmowanie grup w Niegowici, zwiedzanie kościoła (replika grobu Jana Pawła II),
12:30 &ndash; ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego i plastycznego, prezentowanie piosenek,
losowanie nagród rzeczowych, w tym roweru górskiego dla ,,Szczęściarza&rdquo; Rajdu, ciepły posiłek,
wspólne zabawy.
Regulamin Rajdu &ndash; 20 maja 2017 r.:
1) W Rajdzie mogą uczestniczyć:
&ndash; osoby indywidualne,
&ndash; rodziny,
&ndash; grupy zorganizowane (w przypadku osób niepełnoletnich opiekę nad grupą pełni osoba dorosła).
2) Każdy uczestnik na starcie Rajdu &ndash; w punkcie zgłaszania grup &ndash; wpłaca 5 złotych.
3) Organizatorzy zapewniają:
&ndash; folder tematycznie związany z XVIII Rajdem,
&ndash; ciepły posiłek na mecie.
4) Trasa Rajdu przebiegać będzie z Łapanowa do Niegowici przez Kobylec, Klęczanę, Marszowice,
Niegowić (12 km, około 3 godzin marszu). Rajd odbędzie się w formie pielgrzymki.
5) Każdy uczestnik Rajdu powinien posiadać:
&ndash; dokument tożsamości (uczniowie &ndash; legitymację szkolną),
&ndash; odpowiedni strój (wygodne buty, okrycie przeciwdeszczowe, jeżeli to możliwe &ndash; koszulkę
w kolorze niebieskim),
&ndash; elementy odblaskowe doczepione do ubrania &ndash; widoczne dla innych uczestników ruchu
drogowego,
&ndash; ważne ubezpieczenie NW,
&ndash; dobry humor.
6) Zgłoszenia uczestnictwa grup należy dokonać telefonicznie pod numerem 14/685-34-19 &ndash;
CKZiU &ndash; Łapanów lub 12/251-66-01 &ndash; SP Niegowić do dnia 12.05.2017 r. w godz. 8:00
&ndash; 14:00.
7) Indywidualni uczestnicy zgłaszają swój udział w dniu Rajdu w godz. 8:00 &ndash; 9:00 w punkcie
zgłaszania grup przed budynkiem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
8) Wymarsz nastąpi około godz. 9:00 po wspólnej modlitwie.
9) Dojazd do Łapanowa i powrót z Niegowici uczestnicy Rajdu organizują we własnym zakresie.
10) Dominującym kolorem tegorocznego rajdu jest kolor NIEBIESKI.
11) Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe z winy uczestników Rajdu.
12) Sugeruje się przygotowanie znaków rozpoznawczych dla grup zorganizowanych (także rodzin) typu:
mały transparent, logo szkoły, tarcza, itp.
13) Podczas marszu każda grupa może ułożyć piosenkę z hasłem Rajdu na znaną melodię i
zaprezentować na mecie.
Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.spniegowic.szkolnastrona.pl/wzorowi-uczniowie,m,mg,25.html
Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici, Gimnazjum im. księdza Karola
Wojtyły w Niegowici, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, Parafia
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Niegowici oraz Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w
Łapanowie.
http://www.lapanow.pl
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