Zarząd Oddziału Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Schronisk Młodzieżowych w Krakowie i Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Stryszawie
(i Honorowi Członkowie Kół Meander, Pwemat i Skała)
zapraszają na

V RAJD O PUCHAR WÓJTA GMINY STRYSZAWA
“Stryszawa - w krainie zabawek i bajek”
Stryszawa 31.05-02.06 2019 r.
• Celem zlotu jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako
alternatywnej formy spędzania wolnego czasu od nauki, poznanie atrakcji kulturowych,
przyrodniczych, historii Stryszawy i okolic oraz integracja zespołów rajdowych.
• W rajdzie biorą 10-osobowe drużyny (9 uczestników + 1 opiekun)
• Koszt rajdu (tzw. wpisowe) 100 zł
• Baza noclegowa: Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM w Stryszawie “Pod Jałowcem”
• Zgłoszenia udziału w Zlocie należy dokonać ostatecznie do 27 maja 2019 r. w biurze Zarządu
Oddziału Małopolskiego PTSM w Krakowie ul. Oleandry 4. Pok. Nr 5, tel. 12 632-06-58 lub u prezesa
Oddziału Małopolskiego PTSM Piotra Pacholarza tel. 606 707 466
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają 2 noclegi, pełny obiad w sobotę, przewodnika
górskiego (sobota), ponadto znaczek rajdowy, dyplomy uczestnictwa, puchary i nagrody dla
najlepszych drużyn. Pozostałe wyżywienie we własnym zakresie.
Wszyscy uczestnicy winni posiadać odpowiedni ubiór turystyczny, pantofle, materiały do
przygotowania kukiełek/pacynek i kolorowy papier oraz ważną legitymację PTSM.
PROGRAM RAJDU
• 31 maja 2019 r.
około 18:00 dojazd do schroniska we własnym zakresie i zakwaterowanie
19:00 kolacja we własnym zakresie, odprawa opiekunów
20:00-21:00 warsztaty Origami
22:00 cisza nocna
• 1 czerwca 2019 r.
7:00-8:00 śniadanie we własnym zakresie
9:00 wycieczka górska z przewodnikiem Jałowiec lub Siwcówkę (zależy od warunków pogodowych)

15:30-16:00 pyszny obiad
17:00-18:30 konkursowy teatrzyk pacynkowy /kukiełkowy inspirowany bajką
19:00 gry i zabawy na świeżym powietrzu
20:30-21:00 konkursy i kolacja we własnym zakresie
22:00 cisza nocna
• 2 czerwca 2019 r.
8.00 śniadanie we własnym zakresie i sprzątanie pokoi
10:00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i dyplomów, zakończenie Rajdu
11:00 wyjazd do Krakowa
Komandorami rajdu są:
Magdalena Surzyn Parchańska,
Dominika Bożek i Paweł Kanciruk

