ZARZĄD ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PTSM
serdecznie zaprasza do udziału w imprezie turystycznej o nazwie

ZLOT MŁODZIEŻY PTSM
„ZIMOWE SLAJDOWISKO –
CIESZYŃSKIE INSPIRACJE 2020”
28 lutego – 1 marca 2020 r
Organizatorem Zlotu jest Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa
schronisk Młodzieżowych w Krakowie ul. Oleandry 4.
Celem Zlotu jest krajoznawstwo–poznanie walorów historycznych, kulturowych,
estetycznych Cieszyna, spotkanie z wybranymi aspektami bogactwa kulturowego Ludzkości,
propagowanie zdrowego stylu życia, integracja grup.
Koszt udziału w Zlocie wynosi 140 zł. W ramach wpisowego, oprócz 2 noclegów w schronisku
młodzieżowym: obiad w sobotę, zwiedzanie Wieży Piastowskiej i romańskiej Rotundy na Wzgórzu Zamkowym,
zwiedzanie jednego z muzeów, spacery po zabytkowej części miasta (w tym po Cieszyńskiej Wenecji), wyprawa
do Czeskiego Cieszyna po trasie cieszyńskiego tramwaju; degustacja cieszyńskich smakołyków; przypinki
rajdowe dla każdego uczestnika, dyplomy dla reprezentacji oraz nagrody i puchary dla najlepszych drużyn.
Zgłoszenia drużyn ze wszystkich typów szkół przyjmowane są najpóźniej do dnia 17 lutego 2020 r. Ilość miejsc
jest ograniczona.
Członkowie każdej grupy powinni być stosownie ubezpieczeni (poszczególne reprezentacje we
własnym zakresie). Uczestnictwo w Zlocie wiąże się ze zgodą na publikację wizerunku – związaną z
niekomercyjną działalnością Oddziału Małopolskiego PTSM.
Każdy uczestnik powinien posiadać: aktualną legitymację PTSM i szkolną, dowód osobisty lub paszport
uprawniający do przekroczenia granicy państwa oraz pisemną zgodę rodziców / prawnych opiekunów na
przekroczenie granicy.
Ponadto należy mieć prowiant (za wyjątkiem sobotniego obiadu należy zabrać zaopatrzenie ze sobą), wygodne
obuwie turystyczne (zimowe), odzież odpowiednią do pory roku, okrycie p/deszczowe/śniegowe, obuwie do
zmiany do chodzenia po schronisku, przybory do pisania, kredki, farby, pędzle, kubek na wodę. Każda drużyna
powinna posiadać apteczkę. Nie trzeba zabierać śpiworów ani pościeli.
Na miejscu będzie można kupić znaczek na 2020 r (7 zł) lub wyrobić nową legitymację (9 zł + 7 zł)
Wszyscy uczestnicy Zlotu zobowiązani są do posiadania aktualnych legitymacji PTSM
Przewidywany PROGRAM
Piątek – do 19.00 – Przyjazd do schroniska. O godz. 19.00 Odprawa opiekunów. Kolacja we własnym zakresie. Około godz.
20.00 uroczyste otwarcie Zlotu; pokaz slajdów z imprez organizowanych przez Oddział Małopolski PTSM w 2019 r.,
zapoznanie się z piosenką Jaromira Nohavicy pt. „Cieszyńska” (wraz z omówieniem tekstu) i filmowa niespodzianka!
Sobota – 08.00 – 09.00 śniadanie we własnym zakresie. Około 9.00 wyruszenie na spacer po Cieszynie (w tym zwiedzanie
muzeów oraz poszukiwanie miejsc opisanych w piosence „Cieszyńska”. Około godz. 13.00 obiad. Spacer do Czeskiego
Cieszyna, w tym podziwianie polskiej części miasta (bo stamtąd dobrze ją widać..!). Około 16.00 – 17.00 powrót do
schroniska. Odpoczynek i przygotowania do konkursów (w tym konkurs wiedzy o Cieszynie zdobytej podczas Zlotu).
Konkurs plastyczny (każda grupa będzie miała za zadnie namalować jeden wagon cieszyńskiego tramwaju!). Od godziny
19.00 slajdowisko (w tym opowieść o Skandynawii), konkursy sprawnościowe i inne. Poczęstunek smakołykami związanymi
z naszym Zlotem.
Niedziela: ok. 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

