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Regulamin rekrutacji grup uczestniczących w Marszu na 

Orientację dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach 

projektu pn. „ Razem działajmy i Barbarkę poznajmy” 
 

1. Wydarzenie, tj. rajd pieszy w formie marszu na orientację, organizowane jest w 

ramach projektu pn. „Razem działajmy. Barbarkę poznajmy”, dofinasowanego ze 

środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

2. Organizatorem rajdu pieszego jest Stowarzyszenie „Tilia” i Szkoła Leśna na Barbarce. 

3. Celem organizacji wydarzenia jest promocja walorów turystycznych, przyrodniczych i 

historycznych Osady Leśnej Barbarka. 

4. Rajd odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. w godzinach 10.00- 15.00 w lesie 

wokół Osady Leśnej Barbarka (ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń). Start i meta rajdu 

zlokalizowane zostaną na terenie polany dolnej w Osadzie Leśnej Barbarka. 

5. Uczestnikami rajdu będą uczniowie szkół działających na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego. W rajdzie wezmą udział 3 zespoły/klasy ok. 20 osobowe wraz 

z opiekunami (łącznie 60 osób). 

6. Dla uczestników rajdu przygotowane zostaną trzy trasy prowadzące do miejsc 

ważnych historycznie dla Torunia i okolic oraz atrakcyjnych pod względem 

przyrodniczym  tj. Miejsce Pamięci Narodowej Barbarka, Obszar Natura 2000 - 

Leniec na Barbarce. Trasa rajdu liczyć będzie ok. 4 km. Trasy rajdu przydzielone 

zostaną grupom losowo. 

7. Zadaniem uczestników będzie polegać na odnalezieniu punktów wyznaczanych na 

trasie w limicie czasowym 4 godzin. Grupy wyrusza na trasę jednocześnie o godzinie 

10.30.  

8. Dla zespołu, który w najkrótszym czasie pokona trasę i prawidłowo wykona zadanie 

przygotowane zostaną nagrody upominki 

9. Udział w rajdzie jest bezpłatny dla uczestników. Uczestnicy przyjeżdżają do Szkoły 

Leśnej na Barbarce na swój koszt. 

10. Rekrutacja grup uczestniczących w rajdzie obywać się będzie poprzez zgłoszenie 

złożone przez opiekuna grupy w biurze Szkoły Leśnej na Barbarce grupy telefoniczne 

tel. 56 657 60 85 wew. 85 lub mailowo na adres k.marke@szkola-lesna.torun.pl ze 

względu na ograniczona liczbę miejsc o przyjęciu grupy decyduje kolejność zgłoszeń. 

Uwaga! Nadesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem grupy do 

uczestnictwa w rajdzie. Zakwalifikowanie się do udziału w projekcie potwierdzone 

zostanie przez pracownika Stowarzyszenia „Tilia”. 

http://www.szkola-lesna.torun.pl/

