
                 REGULAMIN GRY TERENOWEJ  „REZERWAT OCHOJEC 2018”   

 

 

Organizator: 

V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego 

 

Patronat: Nadleśnictwo Katowice, Magazyn Kulturalny  Piotrowice i Okolice 

Cel:  

 Rozbudzenie wśród młodzieży potrzeby aktywnego wypoczynku na łonie natury; 

 Pokazanie atrakcji turystycznych, tras rowerowych i pieszych  w Lasach Nadleśnictwa 

Katowice; 

  Zapoznanie  z rezerwatami i obszarami chronionymi  na terenie Katowic i okolicy; 

 Doskonalenie wiedzy o florze i faunie Rezerwatu Ochojec i okolicznych lasów; 

 wzbogacenie wiedzy o pracy Leśników,  gospodarce leśnej i bezpieczeństwie 

      pożarowym w lesie; 

 Doskonalenie umiejętności poruszania wg mapy i orientowania w terenie 

 Doskonalenie umiejętności wezwania i udzielenia pomocy 

 

Miejsce:   
 V LO   -  Las wokół Rezerwatu Ochojec  

 

Termin i czas:  

 23.03.2018    8.30 – 14.00 

 

Uczestnicy:  

 3-4 osobowe drużyny reprezentujące szkołę pod opieką nauczyciela macierzystej szkoły. 

 

Forma:  

 Marsz z mapą . 

 Testy wiedzy z zakresu : Rezerwaty, Parki krajobrazowe i obszary chronione lasów     

            Nadleśnictwa Katowice z występującą w nich florą i fauną. 

 Ćwiczenie praktyczne pierwszej pomocy. 

 

Uczniowie otrzymają niezbędne materiały i informacje na temat zadań na prelekcji 

poprzedzającej rozpoczęcie gry 

 

Klasyfikacja drużyn w czasie gry terenowej obejmuje: 

 dyscyplinę i terminowość przybycia do punktów kontrolnych 

   punkty uzyskane z przeprowadzonych testów i ćwiczeń 

 

Termin i forma zgłoszenia drużyn: 

Pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres szkoły w terminie do 16 marca 2018 r.   

 (Formularz w załączeniu)  

Należy podać adres poczty opiekuna lub kierownika zespołu. Dodatkowo można  wpisać    

drużynę do listy uczestników znajdującej się na dysku Google 

  sekretariat@vlokatowice.eu    tel: 322028489 

 

 

 

mailto:sekretariat@vlokatowice.eu
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B48322028489&hl=pl&authuser=0


Pozostałe ustalenia: 
• Przed rozpoczęciem  Gry uczniowie uczestniczą w prezentacji multimedialnej oraz    

          otrzymują dostęp do pomocy umieszczonych na dysku Google organizatora:  

            https://drive.google.com/drive/folders/1LWTRwqpDs0ZVEetE-      

            Lv4o25G3PAEk9hi?usp=sharing  

• Uczestnicy w czasie gry terenowej mogą korzystać ze smartfonów i tabletów; 

•  Każda drużyna spośród uczniów wybiera kierownika zespołu; 

• Kierownik zespołu prowadzi kartę wyników zespołu, do której wpisywane są wyniki 

            i czas uzyskane na każdym punkcie; 

• Drużyny losują  numer zespołu i w dokumentacji zawodów posługujemy się  

            numerami Drużyn;  

• Na każdym punkcie drużyna może otrzymać do 10 punktów. Liczy się czas  

            rozwiązywania testów.  

• Każda drużyna może dodatkowo uzyskać do 5 punktów za zrobienie w trakcie     

            zawodów pięciu zdjęć drużyny  i umieszczenie ich na dysku Google organizatora  

•  w folderze drużyny; 

• Maksymalny czas rozwiązywania testów wynosi 5 minut, a czas przemarszu pomiędzy  

           punktami kontrolnymi to  8 minut. Za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia drużyna  

            traci 1 punkt karny. 

• Źle zaznaczone, a następnie poprawione odpowiedzi traktowane będą jako błędne; 

• W przypadku uzyskania przez kilka zespołów jednakowej ilości punktów wyższe  

           miejsce zdobywa drużyna, która ma najkrótszy czas pracy na wszystkich punktach; 

• Po końcowym podliczeniu wyników numery  zostają zastąpione nazwą szkoły. 

 

Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubioru i obuwia dostosowanego do warunków 

atmosferycznych a także przyborów do pisania. 

Wszystkie sprawy jakie mogą wyniknąć w trakcie gry terenowej a nie ujęte w regulaminie 

będą rozstrzygane przez organizatora w porozumieniu z opiekunami zespołów. 

 

Mirosław Galik   mirgal58@gmail.com    508128026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1LWTRwqpDs0ZVEetE-
mailto:mirgal58@gmail.com


                                                       FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

                                   GRA TERENOWA  REZERWAT OCHOJEC 2018 

 

 

 

 

Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………………... 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela(opiekuna grupy): …………………………………………. 

 

Adres mailowy opiekuna lub kierownika drużyny: ……………………………………… 

 

Lista imienna uczestników:  1)…………………………………………………………….  

 

                                              2)……………………………………………………………. 

 

                                              3)……………………………………………………………. 

 

                                              4)……………………………………………………………. 

 

                                              5)……………………………………………………………. 

 

 

 

ZGODA RODZICA   

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………….. 
                                                                                                 imię i nazwisko 

 

w Grze Terenowej Rezerwat Ochojec 2018 , który odbędzie się 23 marca 2018 r. 

 

                                                                                   …………………………………….. 
                                                                                       Data i podpis rodzica/opiekuna 

 


