Zarząd Oddziału Małopolskiego PTSM w Krakowie
oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pod Jałowcem” w Stryszawie
zapraszają na

V Wojewódzki Rajd Szkolnych Kół PTSM
o PUCHAR WÓJTA GMINY STRYSZAWA – 2018
„Zabawki Ludowe w Stryszawie – Wio koniku..II ”
Rajd odbędzie się w dniach 8 – 10 czerwca 2018 r.
Koszt 80 zł
Organizatorzy zapewniają dwa noclegi (8/9 i 9/10) w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
w Stryszawie Sarlejach, obiad w sobotę, herbatę, kiełbaski na ognisku, warsztaty artystyczne,
przewodnika podczas wycieczki, znaczki rajdowe, dyplomy, puchary i nagrody dla najlepszych.
Uczestnicy powinni posiadać:
 Suchy prowiant na kolację w piątek i sobotę oraz śniadanie w sobotę i niedzielę.
 Ubiór turystyczny dostosowany do warunków pogodowych górskich (bardzo dobre buty –
nie adidasy), okrycie przeciwdeszczowe,
 Ważną legitymację szkolną (przejazd pociągiem) i legitymację PTSM (zniżka za noclegi).
Na miejscu będzie można wyrobić legitymację PTSM ( koszt 16 zł) lub wykupić aktualny
znaczek na posiadaną już legitymację (koszt 7 zł).
 Pantofle do chodzenia po obiekcie
 Apteczkę
 Ponadto każda drużyna powinna być wyposażona w dobry humor i mnóstwo pomysłów.
 Nie zabierać śpiworów.
PROGRAM:
8.06. (Piątek)
18.00– Meldowanie się drużyn w schronisku
19.00 – Spotkanie uczestników z komandorami rajdu – zabawy integracyjne
20.00 – Kolacja we własnym zakresie
20.30 – 21.30 - Opracowanie piosenek na konkurs: 1.Turystycznej 2.O koniach, konikach...
22.00 – 23.00 - Przygotowanie do ciszy nocnej
23.00 – 7.00 - Cisza nocna
9.06. (Sobota)
7.00 – 8.00 – Pobudka i toaleta poranna
8.00 – 9.00 – Śniadanie we własnym zakresie
9.30–12.30 - Wyjście do Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej – zwiedzanie muzeum,
warsztaty artystyczne „Konik”
13.00 – 14.00 – Obiad
14.30 – 18.00 – Wycieczka z przewodnikiem w Beskidy.
18.00 – 19.00 – Konkursy sprawnościowe „Wio koniku...”
19.00 – 22.00 – Ognisko – pieczenie kiełbasek, konkurs piosenek, zabawy integracyjne.
22.00 – 23.00 – Toaleta wieczorna.
23.00 – 7.30 – Cisza nocna
10.06. (Niedziela)
7.30 - Pobudka i toaleta poranna
8.00 – 8.30 – Śniadanie we własnym zakresie
8.30 – Uroczyste zakończenie Rajdu.
9.00 – Wyjście na Siwcówkę na Mszę Świętą
9.30 – 10.30 – Msza Święta
10.30 – 11.30 - Powrót do schroniska, pakowanie, wyjazd.
Z pozdrowieniami:
komandorzy rajdu:
Magdalena Surzyn, Ewa Ogórek

