Ramowy Program Rajdu
,,CZERWONA RÓŻA” Mikoszewo 2016r.
Wtorek 21 czerwca 2016 r.
- zakwaterowanie uczestników rajdu od godziny 12:00.
-oficjalne otwarcie rajdu o 17:30 (drużyny ustawiają się na placu rozpoczęcia rajdu według
wyznaczonych przez organizatora miejsc), odśpiewanie Hymnu Czerwonego Krzyża, wciągnięcie flagi.
- przemarsz drużyn wokół placu (pierwsza punktowana konkurencja rajdowa).
-wspólne biesiadowanie przy poczęstunku.
-odprawa kierowników drużyn o godzinie 19.30.
-niespodzianka dla wszystkich uczestników - ,,NOCNE ZBIERANIE BURSZTYNÓW NA PLAŻY” (zbiórka o
godzinie 22:00 na placu przed budynkiem) Trasa pieszego przejścia nad morze ok. 1,5 km w jedną
stronę, wyruszamy w dwóch grupach. o tej samej godzinie. W związku z tym, iż jest to pora nocna
oraz nieznany teren, uprasza się o nieoddalanie się od grupy i przewodnika (wychodzimy razem,
wracamy razem) a także o rozsądek w spożywaniu napojów alkoholowych .

Środa 22 czerwca 2016 r.
- śniadanie 07.30 do 08.15
- od godziny 09.00 akcja poboru krwi ( punkty do ogólnej klasyfikacji drużyn – procentowa ilość
uczestników, którzy oddadzą krew).
- od 09.00 planowane wyjazdy uczestników na zwiedzanie :




Pasieka u Strusi, hodowla pszczół (możliwość degustacji i zakupu miodu).
Odwiedziny w Art-Inwazji Owadów (wśród atrakcji tor przeszkód dla dzieci i dorosłych, poza
konkursem).
Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Stutthof , złożenie hołdu pomordowanym.
Dzięki naszym sponsorom uczestnicy nie pokrywają żadnych kosztów 

- obiadokolacja 16.30- 17.00
- konkurs wiedzy o PCK HDK - 18.00
- konkurs plastyczny dla dzieci do 8 lat pt. „ W krainie Piratów” , godzina 18.00
- konkurs ,, złów rybę” dla dzieci i dorosłych 18.30 ( zwycięża osoba, która złowi najwięcej ryb w
określonym czasie )
- sztafeta drużynowa 18.30 ( udział bierze wyłącznie 5 osobowa drużyna zgłoszona w pierwszej piątce
na karcie zgłoszenia )

- konkurs sprawnościowy dla prezesów klubów 
- spotkanie kierowników drużyn 20.00
- dyskoteka wielopokoleniowa 20.30
Czwartek 23 czerwca 2016 r.

- śniadanie 7.30 – 8.15
- wycieczka autokarowa do Gdańska – wyjazd 08.15
- zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności - spotkania z Postaciami z czasów kiedy tworzył się
ruch Solidarność , koncert organowy w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku, czas wolny na Starym Mieście
/Dzięki sponsorom i zaangażowaniu organizatorów za zwiedzanie i dojazdy uczestnicy rajdu nie
ponoszą żadnych kosztów/ .
- obiadokolacja 17.00
konkurencje sportowe i konkursy
17.30 – krzyżówka niespodzianka  ( 2 wybrane osoby ze zgłoszonej drużyny 5 osobowej)
- konkurs sprawnościowy ,,Rzut kaloszem” 18.00 (dzieci do lat 12) - wszystkie chętne osoby
- konkurs sprawnościowy „ Rzut kaloszem” dla dorosłych 18.00 ( 1 osoba z drużyny )
- konkurs sprawnościowy rzut piłką do celu 18.00 (dzieci)
- konkursy sprawnościowe organizowane przez kluby: bieg z piłeczką na łyżce , Kręcioł im. A.
Kryszaka
- hasło rajdowe / 1 hasło z każdej drużyny / oraz kronikę klubową przynoszą prezesi na
spotkanie kierowników drużyn w czwartek.
- spotkanie kierowników drużyn 20.00
- zabawa przy zespole muzycznym 2+2 - muzyka na żywo, początek o godz. 20.30 , utwory
lansowane na listach przebojów.

Akcja poboru krwi podczas pobytu w Gdańsku, ambulans ustawiony przy Europejskim Centrum
Solidarności lub na Długim Targu przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP
ZOZ.

Piątek 24 czerwca 2016 r.
- śniadanie 7.30- 8.00
- wycieczka autokarowa do Gdyni – wyjazd 8.20
- zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego, Muzeum Marynarki Wojennej (wystawa stała oraz plenerowa),
czas wolny na Skwerze Kościuszki, możliwość zrobienia zdjęć, wejście do portu Marina, drobne
zakupy
- 16.30 obiadokolacja
- 17.30 konkurs wiedzy o regionie
- 18.30 : spotkania towarzyskie i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami rajdu, wspólne
biesiadowanie przy ognisku, śpiewanie piosenek, opowieści, wspomnienia, dowcipy. Gry planszowe,
tenis stołowy itp.
- 21.00 dyskoteka pożegnalna
Akcja poboru krwi podczas pobytu w Gdyni, ambulans ustawiony blisko Muzeum Marynarki
Wojennej przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ.

Sobota 25 czerwca 2016 r.

- śniadanie 8.00 do 9.00 (pobranie suchego prowiantu na wyjazd powrotny)
- oficjalne zakończenie rajdu 10.00
- rozdanie nagród, wyróżnień, dyplomów
- wręczenie odznak Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

