POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH
Członek Współzałożyciel Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych
ZARZĄD ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO w KRAKOWIE
ul. Oleandry 4, 30-060 Kraków, tel. (12) 632-06-58
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTSM w Krakowie zaprasza na

XVII Wojewódzki Rajd Turystyczny „Szlakiem Szopek Krakowskich - Kraków 2022” w dniu
15.01.2022r
Celem rajdu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z twórczością artystów zrzeszonych w cechu szopkarzy, ich pracami
prezentowanymi w Palacu Krzysztofory i w innych miejscach, zapoznanie z zabytkową architekturą sakralną Miasta
Krakowa oraz wystrojem świątecznym kościołów w okresie Bożego Narodzenia. Spacer po zabytkowej części Krakowa ma
za zadanie kształtować wrażliwość na piękno otoczenia. Celem rajdu jest również rozwijanie uzdolnień artystycznych,
popularyzacja wspólnego kolędowania oraz integracja grup turystycznych.
W Rajdzie biorą udział dzieci i mlodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Koszt uczestnictwa w Rajdzie – 50 zł
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:

Wstęp na Pokonkursową Wystawę Szopek Krakowskich, zwiedzanie z przewodnikiem oraz warsztaty
szopkarskie w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35

Spotkanie z niezwykłym szopkarzem, p. Filipem Fotomajczykiem

Posiłek w stołówce w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, ul. Oleandry 4

Słodką niespodziankę,

Śpiewniki kolędowe, Spacerniki „Wokół Szopki” dla każdej drużyny,

Znaczki rajdowe dla każdego uczestnika,

Dyplomy, puchary i nagrody dla wszystkich zespołów.
UWAGA: wszyscy uczestnicy winni posiadać odpowiedni – zimowy ubiór turystyczny dostosowany do występującej
temperatury, gdyż znaczna część rajdu odbywa się na wolnym powietrzu, termos z ciepłą herbatą oraz kanapki, a także
apteczkę.
Program Rajdu: 15.01.2022. – sobota.

godz.9.00 - Spotkanie drużyn w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ul. Oleandry 4

9.15. - 14.00 - Wycieczka po Krakowie zgodnie z trasą – Spacerownikiem „Wokół Szopki”, zwiedzanie
kościołów i oglądanie znajdujących się w nich szopek – uzupełnianie Kart Pracy, spotkanie w Muzeum Historycznym
Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Glówny 35 – Zwiedzanie Pokonkursowej Wystawy Szopek Krakowskich z
przewodnikiem, prelekcja, warsztaty szopkarskie. słodka niespodzianka.

14.00 – 15.00 – Posiłek w stołówce SSM przy ul. Oleandry 4

15.00 – 16.00 – czas na naukę i przygotowanie przez Młodych Turystów własnej interpretacji dowolnej kolędy lub
pastorałki

16.00 – 17.00 – konkurs i wspólne śpiewanie kolęd.

17.00 – 18.00 – Spotkanie z szopkarzem p. Filipem Fotomajczykiem.

18.00 - Podsumowanie rajdu, rozdanie pucharów i nagród.
Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie przyjmuje biuro Zarządu Małopolskiego PTSM w Krakowie ul. Oleandry 4, telefon
(12) 632-06-58 lub tel. kom. 602-184-665 do dnia 10.01.2022r
Z turystycznymi pozdrowieniami; komandorzy Jadwiga Schiller i Ewa Ogórek

