ZARZĄD ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO

POLSKIEGO TOWARZYSTWA SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH
Zaprasza do udziału w imprezie turystycznej o nazwie

WIOSNA W ŁAZACH
Rajd z zachowaniem uwarunkowań pandemicznych
dnia 5 czerwca 2021 r.
Cele rajdu: powrót do normalności (w rozumieniu odnawiania więzi społecznych), poznanie tajemnic jurajskich
skał i współczesnych elementów przyrody i środowiska geograficznego, zachwyty wiosennymi pejzażami (z
wątkiem edukacyjnym czyli „ta piękna roślina nazywa się tak a tak, a ten motylek to…”); rywalizacja między
poszczególnymi kołami PTSM (z uwzględnieniem kategorii wiekowych).
W programie m.in. wędrówka w rejonie Doliny Będkowskiej (wodospad Szum, Sokolica, wywierzysko
Będkówki, jaskinie Łabajowa i Nietoperzowa itd.), plener artystyczny, gry i zabawy zręcznościowe, turniej
wiedzy krajoznawczej, delektowanie się widokiem ogniska i zapachem pieczonych kiełbasek (no i również ich
spożywanie!).

Warunki uczestnictwa: posiadanie ważnej legitymacji PTSM (będzie można wyrobić legitymację
jeśli ktoś jej jeszcze nie ma i kupić aktualny znaczek na ten rok), wpłata 30 złotych wpisowego,
Należy: posiadać odpowiednie wyposażenie do wędrówki po nierównym terenie oraz coś naprawdę
przeciwdeszczowego, blok rysunkowy (z twardą podkładką) i kredki oraz długopis. Rzeczy powinny być w
plecaczku. Należy mieć maseczkę!!!!!

Warto zabrać: jedzenie i picie, coś przeciwsłonecznego na głowę, latarkę, apteczkę (jedna na
grupę), pisemne zezwolenie na wykonywanie fotografii jako uczestnika rajdu.
Zbiórka w sobotę 5 czerwca o 10.30 przed wejściem do schroniska młodzieżowego w
Łazach.
Planowane zakończenie rywalizacji rajdowej: sobota 5 czerwca, około 20.30 (w parku przy
schronisku i ognisku).
UWAGA! Uczestnik rajdu „Wiosna w Łazach” musi być ZDROWY czyli bez żadnej
infekcji (kaszlący, kichający i gorączkujący zostają w domu i obserwują rozwój
wypadków).
Wyjątkowo, przypinki rajdowe zostaną wręczone PO RAJDZIE, gdyż umieszczone zostanie na nich grupowe
zdjęcie uczestników naszej imprezy turystycznej.

Dla wyróżniających się zespołów przewidziane są PUCHARY. Poszczególne zespoły
otrzymają także dyplomy uczestnictwa (którymi będzie można się potem chlubić!).
ZGŁOSZENIA: do biura ZOM PTSM (Telefon: 12 632 06 58), poniedziałek i wtorek od 14.00 do 17.00, w
środę od 14.00 do 16.00 lub bezpośrednio do komandora rajdu: 606 707 466 NAJPÓŹNIEJ DO ŚRODY 2
CZERWCA, DO GODZINY 18.00.
Komandor Rajdu
Piotr Pacholarz

UWAGA: w przypadku zbyt małej liczby chętnych Rajd „Wiosna w Łazach” zostanie odwołany (informacja o
tym smutnym fakcie zostanie zamieszczona na profilu facebook`owym Oddziału Małopolskiego PTSM)

