Zarząd Oddziału Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk
Młodzieżowych w Krakowie i Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PSTM
,,Ostaniec”, działające w Szkole Podstawowej
w Jerzmanowicach zaprasza na

I RAJD O PUCHAR STAROSTY SUSKIEGO ,,POWITANIE WIOSNY”
Sucha Beskidzka 22-24.03.2019 r.









Celem zlotu jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako alternatywnej formy
spędzania wolnego czasu od nauki.
Poznanie Zachodnich Rubieży Małopolski oraz atrakcji kulturowych, przyrodniczych, historii Suchej Beskidzkiej i okolic,
integracja zespołów rajdowych.
W rajdzie biorą 10 - osobowe drużyny (9 uczestników + 1 opiekun)
Koszt rajdu (tzw. wpisowe) 90 zł
Należy zaplanować ok 50 zł na przejazd, który jest organizowany we własnym zakresie
Baza Noclegowa: Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM, przy Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej
Beskidzkiej, ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka tel. 338742522
Zgłoszenia udziału w Zlocie należy dokonać ostatecznie do 19 marca 2019 r. w biurze Zarządu Oddziału Małopolskiego
PTSM w Krakowie ul. Oleandry 4. Pok. Nr 5 tel. 632-06-58 lub u komandora rajdu tel. 609910017

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają 2 noclegi, pełny obiad 23.03.19 r., 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, przybory do rysowania i do szycia ważną
legitymację PTSM. Koniecznie należy zabrać strój zimowy ze względu na wycieczkę górską (przydadzą się stuptuty)
PROGRAM RAJDU
 22 marca 2019 r.
około 18:00 dojazd do schroniska we własnym zakresie i zakwaterowanie
19:00 kolacja we własnym zakresie, spotkanie integracyjne w świetlicy schroniska, otwarcie rajdu
 23 marca 2019 r.
7:00-8:00 śniadanie we własnym zakresie
Plan dnia będzie uzależniony autokaru: w przypadku możliwości skorzystania z autokaru planowana jest piesza wycieczka górska
na Leskowiec lub Pasmo Policy
8:30 wycieczka górska z przewodnikiem pasmo Policy lub Leskowiec (zależy od warunków pogodowych) całość wycieczki
na Leskowiec około 6 h. Pasmo Policy przez Halę Krupową - nieco trudniejsze ale czasowo też około 6 - 7 h.
W przypadku braku autokaru
8:30 Wycieczka na Magurkę, czas trwania około 5 godzin lub zwiedzanie Suchej Beskidzkiej (Mały Wawel, Kaplica
Konfederatów Barskich na Jasieniu, karczma Rzym), czas trwania około 4 godziny
Niezależnie od wybranej trasy będzie poszukiwanie pierwszych oznak wiosny i konkurs fotograficzny!!!
16:00 -17:00 pyszny obiad suski
17:00 – 18:30 czas wolny przygotowanie mody wiosennej
18:30 konkurs krajoznawczy z wiedzy zdobytej podczas wycieczki
19:00 kolacja we własnym zakresie
19:30 konkursy i zabawy ,,Na wiosennie i wesoło”
a) konkurs fotograficzny „zwiastuny wiosny”
b) wokalny (każda grupa prezentuje piosenkę turystyczną)
c) „Lekko i przyjemnie czyli ubierz się wiosennie ” konkurs na modę wiosenną (można przygotować
podkład muzyczny, liczy się pomysłowość, sposób prezentacji i ogólne wrażenie artystyczne)
23:00 bezwzględna cisza nocna
 24 marca 2019 r.
8:00 – 10:00 śniadanie we własnym zakresie i sprzątanie pokoi
10:00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, dyplomów, zakończenie Rajdu,
11:00 wyjazd do Krakowa
Prezes Oddziału Małopolskiego PTSM
Piotr Pacholarz

Z turystycznym pozdrowieniem
komandor: Teresa Sieradzka

