„Jest taki dom, bardzo ważny choć nie duży
Ten właśnie dom wciąż nam wszystkim służy
A w sercach naszych on rośnie wciąż
Przez tyle lat, to nasz własny dom”



Każda drużyna jest zobowiązana do zapalenia okolicznościowych zniczy na
grobie patrona otrzymanych od organizatora.

PUNKTY DODATKOWE DLA DRUŻYN:

Fragment Hymnu Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy
Sł. Jan Górski
Muz. Mirosław Jabłoński

(przyznawane na mecie biegu)
1.

X Bieg Patrolowy
„Śladami Mieczysława Kozara - Słobódzkiego”

10 Pkt. – drużyna w składzie więcej niż 8 osób
8 Pkt. – drużyna 8 osobowa
6 Pkt. – drużyna w składzie mniej niż 8 osób

Termin:21 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
Miejsce startu i mety: MDK. Ul. Nauczycielska 2

2.

3.



Zdobycie i utrwalenie wiedzy o życiu patrona MDK w Świdnicy



Poznanie miejsc związanych z historią miasta. obchodów



Obchody Jubileuszu 65 lecia Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy.
REGULAMIN



W biegu patrolowym biorą udział uczestnicy wszystkich pracowni MDK



Każda pracownia zgłasza przynajmniej 8 osobową drużynę. Zgłoszenie
udziału drużyny wraz z jej składem osobowym przesyła na adres

Bieg patrolowy „Śladami Mieczysława Kozara-Słobódzkiego, odbywa się
wyznaczoną punktami kontrolnymi trasą.



Przejście trasy odbywa się w limicie czasowym (dwie godziny liczonej od
startu do czasu powrotu zmierzonego na mecie).



Drużyna otrzymuje kartę startowa, na której odpowiadają na pytania przy
punkcie kontrolnym.



Na karcie startowej wpisuje się zdobyte punkty na poszczególnym punktach

Wykonanie wspólnej fotografii grupowej: 2 Pkt. z dowolnie wybranego
miejsca związanego z patronem lub historią MDK-u (bez punktów
kontrolnych ) wraz ze słowną argumentacją kapitana drużyny :
” dlaczego to miejsce?”

4. Za przygotowanie pracy przez uczestników danych pracowni związanej z
patronem lub jubileuszem 65-lecia MDK-u w Świdnicy, która została
wykorzystana podczas biegu patrolowego: 5 pkt.

5. Wspólne elementy ubioru, bądź wspólny przedmiot wyróżniający i
ujednolicający całą drużynę: 2 pkt.

a.brozbar@mdk.swidnica.pl nauczyciel danej pracowni do dnia 19.10.2017.


Zaśpiewanie przez całą drużynę Hymnu Młodzieżowego Domu Kultury
w Świdnicy: 5 Pkt.

Godzina startu pierwszej drużyny: godz. 10.00
Cel biegu:

Liczebność drużyny (uczestnicy pracowni MDK):

6.

Za konkurencje sportowo - rekreacyjne będzie przyznawana punktacja
według ich zasad od 1 Pkt. do 10pkt.

7. Przekroczenie limitu czasowego (czas powyżej dwóch godzin): - 1 Pkt.
8. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, konkurencje zostaną
rozegrane na terenie MDK.

9. W wypadku jednakowej ilości punktów zdobytych przez drużyny-dogrywka.
Dodatkowe pytania z wiedzy o naszym MDK-u.

kontrolnych.


O zwycięstwie decyduje ilość zdobytych punktów



Na mecie biegu odbywają się konkurencje sportowo - rekreacyjne

Zwycięska drużyna otrzymuje dyplom, puchar przechodni oraz Nagrodę
w formie wycieczki do Krakowa, ufundowaną przez Komitet Rodzicielski
MDK Świdnica.

HYMN MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
Im. MIECZYSŁAWA KOZARA SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY

X Bieg Patrolowy
„Śladami Mieczysła Kozara - Słobódzkiego”

„JEST TAKI DOM”
Jest taki dom, pełen szczęścia i radości ( D, Em )
Jest taki dom, dom przyjaźni i miłości ( A, D )
Jest taki dom, pewna to rzecz ( D, D7, G, gm )
Jest taki dom, dom otwartych serc ( D, A7, D )
Tu się możesz uczyć, bawić i śpiewać ( Fis, hm )
Tutaj możesz tańczyć, mistrzostwa wygrywać ( Fis, hm )
Tu spotkasz wspaniałych kolegów ( G, D )
Tutaj czas jest krótszy, nie ma nic milszego ( A, D,G,D )
Jest taki dom, bardzo ważny choć nie duży
Ten właśnie dom wciąż nam wszystkim służy
A w sercach naszych on rośnie wciąż
Przez tyle lat, to nasz własny dom”
Tu się możesz uczyć, bawić i śpiewać…

Sł. Jan Górski
Muz. Mirosław Jabłoński
Źródło: strona internetowa MDK Świdnica

Świdnica, 21 października 2017 r.

