ZADANIA:
odpowiedzi proszê udzielaæ pod odpowiednimi numerami
na odwrocie strony
1. W którym koœciele odbywa³y sie pierwsze nabo¿eñstwa
ewangelickie w Gliwicach ?
2. Wymieñ trzy najwa¿niejsze elementy sakralne w koœciele
ewangelickim
3. Jakie szko³y w Gliwicach prowadzi od 1995 roku Ewangelickie
Towarzystwo Edukacyjne i kto jest ich patronem ? Co znajdowa³o
siê wczeœniej w budynku zajmowanym przez jedn¹ z nich ?
4. Na jakich trzech “filarach” oparta jest edukacja w szko³ach ETE ?
5. Jak nazywa³ siê “ojciec” metodyzmu ?
6. Gdzie znajduje siê i co oznacza ta tablica ?

ZADANIA DODATKOWE:
1. Odwiedzenie koœcio³a ewangelickiego w Gliwicach lub
£abêdach

2. Wystawa w szko³ach ETE

GLIWICKIE METAMORFOZY
STOWARZYSZENIE NA RZECZ
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC
44-100 GLIWICE UL. JAGIELLOÑSKA 21

e-mail: gliwickie_metamorfozy@op.pl

Szczegó³owe informacje na stronie
www.gliwiczanie.pl
Regulamin Odznaki (skrócony):
1.Odznaka ustanowiona zosta³a w celu przybli¿enia
mieszkañcom Gliwic i powiatu gliwickiego historii i walorów
krajoznawczych regionu oraz zwrócenie uwagi na ochronê
zabytków.
2.W rajdzie mo¿e uczestniczyæ ka¿da osoba w dowolnym wieku
(dzieci pod opiek¹ osób pe³noletnich) przy u¿yciu dowolnego
œrodka lokomocji.
3.Zdobywanie Odznaki polega na pokonywaniu samodzielnie
b¹dŸ grupowo z przewodnikiem punktowanych tras
wyznaczonych przez Stowarzyszenie. Mapy tras wraz
z zadaniami do wykonania bêd¹ do pobrania ze strony
internetowej Stowarzyszenia www.gliwiczanie.pl, w Centrum
Handlowym FORUM, w punktach Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarz¹dowych, w Starostwie Powiatowym oraz
Urzêdach Gmin powiatu gliwickiego
4. Œwiadectwem „zaliczenia” trasy pieszej jest z³o¿enie
organizatorom mapki potwierdzaj¹cej wykonanie przynajmniej
czêœci zadañ przewidzianych dla danej trasy b¹dŸ w przypadku
tras dla których przewidziane jest oprowadzanie – uzyskanie
potwierdzenia przez przewodnika.
5. Œwiadectwem „zaliczenia” trasy na terenie powiatu jest
fotografia w³asnej osoby na tle wskazanego obiektu, b¹dŸ w razie
niemo¿noœci jej wykonania uzyskanie potwierdzeñ terenowych
w wyznaczonych miejscowoœciach, alternatywnie potwierdzenie
udzia³u przez przewodnika turystyki kolarskiej prowadz¹cego
zorganizowan¹ grupê.
6. Punktacja poszczególnych tras znajduje siê na stronie
Stowarzyszenia. Na niektórych trasach ustanowione zostan¹
premie za zwiedzanie w dniach wyznaczonych.
7. Warunkiem dodatkowym zdobycia odznaki dla mieszkañców
Gliwic jest pomoc cz³onkom stowarzyszenia w pracach na
Cmentarzu Hutniczym w wymiarze 3 godzin dla stopnia
br¹zowego, 6 dla stopnia srebrnego i 9 dla z³otego, a dla osób
spoza Gliwic potwierdzenie pracy na rzecz obiektów
historycznych w miejscu zamieszkania b¹dŸ jednorazowe
(wa¿ne dla wszystkich stopni odznaki) odwiedzenie Cmentarza
Hutniczego w jedn¹ z sobót w okresie od maja do wrzeœnia.
8. W jednym roku kalendarzowym mo¿na zdobywaæ tylko jeden
stopieñ odznaki, ale nadwy¿kê zdobytych punktów mo¿na
zaliczyæ na poczet wy¿szego stopnia.
9. Punktacja: odznaka w stopniu br¹zowym – 40 pkt, srebrnym –
80 pkt, z³otym – 120 pkt
10. Uczestnictwo w rajdzie odbywa siê na zasadach w³asnej
odpowiedzialnoœci uczestnika.
11. Interpretacja regulaminu nale¿y do Zarz¹du Stowarzyszenia.

ODZNAKA “WÊDROWIEC GLIWICKI”

Imiê i nazwisko uczestnika:
....................................................................................
Dane kontaktowe: (adres / telefon / e-mail)
....................................................................................
....................................................................................

