
ZARZĄD ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PTSM 
Serdecznie zaprasza do udziału w turystycznej imprezie pod 

honorowym patronatem 

STAROSTY BRZESKIEGO oraz BURMISTRZA BRZESKA 

 

MAŁOPOLSKI  ZLOT  MŁODZIEŻY  PTSM 

„ZIMOWE SLAJDOWISKO - BRZESKO 2019”  

 „Bogactwo kulturowe Świata” 
1 – 3  lutego 2019 r 

 

 

Organizatorem  Zlotu jest Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa schronisk 

Młodzieżowych w Krakowie ul. Oleandry 4 i Szkolne schronisko Młodzieżowe w Brzesku ul. 

Piastowska 2 ( i Honorowi Członkowie Kół Meander, Pwemat i Skała). 

Celem Zlotu jest krajoznawstwo–poznanie walorów Brzeska i okolic, spotkanie z wybranymi 

aspektami bogactwa kulturowego Ludzkości, propagowanie zdrowego stylu życia, integracja grup.  

Koszt udziału w Zlocie wynosi 110 zł – z dwoma noclegami, 90 zł – z jednym noclegiem. W ramach 

wpisowego, oprócz noclegów: obiad w sobotę, smakołyki tematyczne (nawiązujące do różnych 

zakątków świata), przypinki rajdowe dla każdego uczestnika, dyplomy dla reprezentacji oraz nagrody 

i puchary dla najlepszych drużyn. 
Zgłoszenia drużyn 3 – 15 osobowych + opiekun ze wszystkich typów szkół przyjmowane są  

najpóźniej do dnia 30 stycznia 2019r.  Ilość miejsc ograniczona – kto pierwszy ten lepszy. 
Każdy uczestnik powinien posiadać: aktualną legitymację PTSM i szkolną,  własny prowiant , 

wygodne obuwie turystyczne (zimowe), odzież odpowiednią do pory roku, okrycie p/deszczowe, 

obuwie do zmiany do chodzenia po schronisku, przybory do pisania, kredki, farby, pędzle, kubek na 

wodę). Każda drużyna powinna posiadać apteczkę oraz flagę państwa, które sobie wybierze spośród 

poniższych (z papieru lub innego materiału, nie mniejszą niż format A4). Nie trzeba zabierać 

śpiworów ani pościeli. 
 

Na miejscu będzie można kupić znaczek na 2019 r (7 zł) lub wyrobić nową legitymację (9 zł + 7 zł) 

Wszyscy uczestnicy Zlotu zobowiązani są do posiadania aktualnych legitymacji PTSM 
 

Każda grupa ma za zadanie wybrać jeden z poniższych krajów lub kręgów kulturowych i przygotować 

się pod względem: ubioru (+ gadżety nawiązujące do danego kraju lub kręgu kulturowego), flagi 

(j.w.), zwrotów grzecznościowych (dzień dobry, proszę, dziękuję, przepraszam)  oraz „kocham 

cię”, „tak”, „nie” i liczenia od 1 do 10. 

Należy również przygotować na kartkach (A 4) napisane lub wydrukowane powyższe zwroty (będą 

prezentowane a potem wywieszone) – wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Do wyboru: konkretny kraj w Europie (za wyjątkiem Polski), kraje Oceanii, USA, Chiny, Japonia, 

Izrael, Indie, arabski krąg kulturowy, latynoski krąg kulturowy. Po zarezerwowaniu przez daną grupę 

konkretnego kraju lub kręgu – inna grupa nie będzie mogła już mieć tego samego. Kto szybszy – ten 

korzysta! 

Przewidywany PROGRAM 
Piątek –   do 19.00 – Przyjazd do schroniska. O godz. 19.00 Odprawa opiekunów (w przypadku, jeśli grupa 

przyjedzie w sobotę rano, Opiekunowie również otrzymają stosowne informacje).  Kolacja we własnym 

zakresie. Około godz. 20.00 Pokaz slajdów z imprez organizowanych przez Oddział Małopolski PTSM w 2018 r. 

oraz konkursy plastyczne, gry i zabawy zręcznościowe. Pokaz wybranych wątków kultury muzycznej świata.. 

Sobota –   09.00 – 09.15 – Uroczyste otwarcie Zlotu. Około 9.30 wyruszenie na trasę ukazującą wybrane walory 

Brzeska i okolic. 

Około godz. 15.00 obiad. Około 16.00 początek Festiwalu slajdowisk tematycznych z różnych zakątków świata 

(opowieści podróżników). Od godz. 18.30 konkursy, w tym m.in. prezentacje wybranych przez zespoły rajdowe 

państw lub kręgów kulturowych. Konkursy  zabawy tematyczne. Poczęstunek smakołykami nawiązującymi do 

różnych części świata. 

Niedziela:  około godz. 9.00 Podsumowanie Zlotu, rozdanie dyplomów oraz pucharów i nagród. Zakończenie 

Zlotu przewidywane jest na godzinę 10.00. 
  

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Oddziału Kraków Oleandry 4 pokój nr 5 (12 632 06 58 – w 

godzinach pracy) lub telefonicznie 606-707-466 (tel. Piotra Pacholarza) albo drogą elektroniczną: 

ptsmkrakow@interia.pl 

 
Komandorami Zlotu są:  Paweł Kanciruk i Piotr Pacholarz. 

mailto:ptsmkrakow@interia.pl

