
R E G U L A M I N 

XV WOJEWÓDZKIEGO TURYSTYCZNEGO RAJDU PO ZIEMI DRAWIEŃSKIEJ  

im. Antoniego Kardasa 

Drawno 13.06.2015 r.  

 

1 . Organizatorzy:  

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej i Drawieński Park Narodowy 

Współorganizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, Burmistrz 

Drawna, Burmistrz Kalisza Pomorskiego 

Patronat honorowy: Minister Środowiska 

Patronat medialny: TVP Szczecin 

2. Cele Rajdu:  

• propagowanie czynnego wypoczynku na łonie natury 

• popularyzacja turystycznych szlaków pieszych i rowerowych oraz ścieżek 

dydaktycznych w Drawieńskim Parku Narodowym 

• edukacja ekologiczna – kształtowanie postaw proekologicznych, świadomości  

i wrażliwości ekologicznej, zintegrowanego współżycia człowieka ze środowiskiem 

przyrodniczym, praktyczne poznanie zasad ochrony przyrody w Drawieńskim Parku 

Narodowym 

• integracja z osobami niepełnosprawnymi 

3. Termin i miejsce Rajdu: 13 czerwca 2015 r., Drawno, teren Drawieńskiego Parku 

Narodowego  

4. Uczestnicy Rajdu: dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych oraz osoby niepełnosprawne ze specjalnych ośrodków szkolno – 

wychowawczych i ośrodków terapii zajęciowej, osoby dorosłe z terenu całego 

województwa zachodniopomorskiego. 

5. Trasy Rajdowe – do wyboru – piesza, piesza dla osób niepełnosprawnych, rowerowa 

Trasa piesza - z boiska sportowego uczestnicy zostaną przewiezieni autokarami na 

ścieżkę dydaktyczną Drawieńskiego Parku Narodowego „Jezioro Ostrowieckie” 

(nieopodal miejscowości Głusko). Tam odbędzie się podział na grupy (po ok. 30 osób). 

Każda grupa przejdzie ścieżką z przewodnikiem. Długość trasy ok. 5 km. 

Trasa piesza dla osób niepełnosprawnych – uczestnicy zostaną przewiezieni na Drawnik, 

gdzie z przewodnikiem przejdą ścieżką dydaktyczną Drawieńskiego Parku Narodowego 

„Drawnik”. Na zakończenie odbędą się gry i zabawy ruchowe, a także związane z 

paleontologią szukanie skamieniałości. Długość trasy ok. 4 km. 



Trasa rowerowa – start z boiska sportowego. Uczestnicy pokonują trasę Drawno – 

Drawnik – miejsce biwakowania Barnimie – Barnimie – Drawno (w większości pokrywa 

się ona z niebieskim szlakiem rowerowym). Długość trasy ok. 15 km. 

6. Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie: należy składać pocztą elektroniczną na adres: 

tpzd-drawno@wp.pl lub osobiście w Biurze Rajdu. Wzór karty zgłoszeniowej dostępny 

jest na stronie www. tpzd-drawno.pl.   

7. Przebieg Rajdu: 

800 – 900 - rejestracja uczestników w biurze Rajdu na boisku sportowym w Drawnie 

900 – 930 - start trasy pieszej, rowerowej, pieszej dla osób niepełnosprawnych 

1300 – 1330 - obiad na boisku sportowym 

1330 – 1400 - losowanie nagród, zakończenie części terenowej Rajdu 

1400 – 1800 - warsztaty plastyczne, konkurencje sprawnościowe, konkursy wiedzy, 

pokaz pierwszej pomocy WOPR, pokaz policji, m.in. znakowanie rowerów, pokaz straży 

pożarnej - ratownictwo drogowe, m.in. wydobywanie poszkodowanych z płonącego 

samochodu, cięcie samochodu, pokaz sprzętu Straży Parku, stoiska promocyjne 

Drawieńskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Ujście Warty, Parku Narodowego 

Bory Tucholskie, Nadleśnictwa Drawno.  

8. Edukacja ekologiczna. Posiadaną już wiedzę ekologiczną i tę zdobytą w trakcie Rajdu 

uczestnicy sprawdzą w trakcie rozwiązywania kart z pytaniami, które zostaną 

opracowane przez pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego. Wszyscy 

Rajdowicze podczas rejestracji otrzymają kartę z pytaniami dotyczącymi poszczególnych 

tras. Każdy, który na nie odpowie będzie mógł wziąć udział w losowaniu nagród, które 

odbędzie się na zakończenie Rajdu. Nagrodami będą albumy oraz materiały promocyjne 

obchodów 25-lecia istnienia Drawieńskiego Parku Narodowego. 

9. Postanowienia końcowe:  

- uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne; 

- organizatorzy zapewniają: koszulkę rajdową, butelkę wody, bon obiadowy, 

przewóz uczestników na trasie pieszej, ubezpieczenie imprezy; 

- kontakt z biurem Rajdu: tel. 95 768 2163, e-mail: tpzd-drawno@wp.pl 

 

 

Organizatorzy Rajdu 

mailto:tpzd-drawno@wp.pl

