Zarząd Oddziału Małopolskiego PTSM w Krakowie oraz Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne
„OSTANIEC”, działające w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach
zaprasza na

IV Mikołajowy Rajd PTSM o Puchar Wójta Gminy Zawoja 6-8.12.2019r.”
Rajd obędzie się w dniach 06-08.12.2019 r.
Koszt: 110 zł od uczestnika (opłata za rajd )
Organizatorzy zapewniają dwa noclegi w Schronisku Młodzieżowym w Zawoi (34-222 Zawoja Wełcza 991) obiad w sobotę,
znaczki rajdowe, dyplomy, puchary i nagrody dla najlepszych drużyn, przewodnika górskiego, bilety wstępu oraz lokalne
przejazdy po terenie Zawoi.
Celem rajdu jest: zwiedzanie zachodnich rubieży Małopolski, poznanie zwyczajów i kultury góralskiej, osobliwości
przyrody Beskidu Żywieckiego, edukacja ekologiczna w zakresie funkcji i ochrony lasów, poznanie celowości tworzenia
rezerwatów Biosfery, zagospodarowanie pięter roślinnych, poznanie rodzimych gatunków drzew, poznanie zasad związanych z
bezpieczeństwem w górach, integracja zespołowa i radzenie sobie w sytuacjach nietypowych.

UWAGA: wszyscy uczestnicy winni posiadać: legitymację szkolną i PTSM, odpowiedni – zimowy
ubiór turystyczny!!! (buty trekkingowe, czapka, rękawiczki) oraz pantofle na zmianę po
schronisku i śpiwór. Ponadto każda drużyna powinna być wyposażona przybory do rysowania wg
uznania, oraz: nożyczki, przybory do szycia, klej, elementy przebrania mikołajkowego,
góralskiego oraz termos z ciepłą herbatą, apteczkę i kamizelkę odblaskową dla opiekuna grupy.
PROGRAM RAJDU:
06.12. 2019 r.(piątek)
do 19:30 - dojazd i zakwaterowanie drużyn
20:00- spotkanie z Mikołajem na Żywiecczyźnie i może… spotkanie ze zbójem…
07.12. 2019 r.(sobota)
8:00 -9:00 - śniadanie we własnym zakresie
9:30 - odprawa opiekunów
10:00- wycieczka piesza górska ok. 4-5 godziny z przewodnikiem po Żywiecczyźnie

(Mosorny Groń lub Markowe Szczawiny wycieczka w zależności od pogody i mocy
rajdowiczów),
W razie niepogody przejście jedną ze ścieżek edukacyjnych w Babiogórskim
Parku Narodowym "Śladami Wawrzyńca Szkolnika" i zwiedzanie Skansenu PTTK
im J. Żaka w Zawoi Markowej na Markowej Roli.
około 16:00 - obiad
17:00-18:00 – przygotowanie do konkursów artystycznych
18:00 – 18:30 – konkurs krajoznawczy obejmujący wiadomości z wycieczki, posługiwanie się mapą
turystyczną, dla starszych uczestników przyda się umiejętność obliczania temperatury
w górach oraz znajomość pięter górskich, dla młodszych zagadki „Ślady i tropy zwierząt”
19:00 – 20:00 - konkurs kolęd i pastorałek (z akcentem góralskim) oraz konkurs na prezentację drużynową
„Jak to Zbój Mikołaja spotkał”
20:00 - kolacja we własnym zakresie
22:00- cisza nocna
09.12.2018r. (niedziela)
8:00 – 9:00- śniadanie we własnym zakresie
10:00- podsumowanie rajdu i wręczenie nagród
11:00 -wyjazd do Krakowa
Termin zgłaszania grup do 3 grudnia 2019 !!! Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Organizatorzy
mogą dokonać modyfikacji programu w zależności od pogody i innych czynników niezależnych. Liczba miejsc na
rajdzie jest ograniczona! Grupy należy zgłaszać do Biura PTSM w Krakowie, ul Oleandry 4 lub na numer 609910017
Przydatne materiały: Mapa turystyczna wydawnictwo Compass 1:50000
Uwaga! Dla grup z Krakowa jest możliwe zorganizowanie transportu busem z parkingu schroniska PTSM
ul. Oleandry 4 (koszt przejazdu z Krakowa do Zawoi i z Zawoi do Krakowa od 1 uczestnika/60 zł)
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