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
oraz
Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze „Ostaniec”
działające przy Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach zaprasza na
I Rajd Turystyczno-Krajoznawczy „Wszystkie dzieci nasze są”
Wisła 10-12.06.2022r
Rajd odbędzie się w dniach 10-12.06.2022r.
Koszt: 140 zł od uczestnika (opłata za rajd)
Każda szkoła zgłasza drużynę (8+1)
W Rajdzie biorą udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Organizatorzy zapewniają dwa noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wiśle (ul. Malinka 79, 43460 Wisła) obiad w sobotę, znaczki rajdowe, dyplomy, puchary i nagrody dla najlepszych drużyn, przewodnika
górskiego.
Celem rajdu jest: zwiedzanie Beskidu Śląskiego, rozbudzanie postawy poznawczej wobec świata
zewnętrznego i szacunku do tradycji i kultury regionu, edukacja ekologiczna w zakresie funkcji i ochrony lasów,
zagospodarowanie pięter roślinnych, poznanie rodzimych gatunków drzew, poznanie zasad związanych z
bezpieczeństwem w górach, integracja zespołowa, ukazanie sposobów zdrowego, aktywnego spędzania wolnego czasu
bez nałogów, rozwijanie uzdolnień artystycznych.

UWAGA: wszyscy uczestnicy winni posiadać aktualną legitymacją PTSM, odpowiedni–ubiór
turystyczny dostosowany do występującej temperatury, gdyż znaczna część rajdu odbywa się na
wolnym powietrzu, termos z ciepłą herbatą oraz kanapki, a także apteczkę. Ponadto każda drużyna
powinna być wyposażona przybory do rysowania wg uznania.
Program Rajdu:

10.06.2022 r. (piątek)
 ok. 20.00 – dojazd i zakwaterowanie drużyn
 20:30 – prezentacja multimedialna pt. ,,Wisła – miasto, którego nazwę ukradła rzeka”
11.06. 2022 r. (sobota)
 8:00 – 9:00 - śniadanie we własnym zakresie
 9:30 – odprawa opiekunów
 10:00 – wycieczka piesza górska ok. 3 godzin z przewodnikiem na Cienków
 ok. 13:00 – obiad
 16:00 – 17:00 – przygotowanie do konkursów artystycznych
 17:00 – 18:00 – konkurs krajoznawczy obejmujący wiadomości z wycieczki
 18:00 – 20:00 - konkurs piosenki turystycznej, prezentacja grupowa „Od malucha do zucha”
(bajka z morałem) oraz konkurs plastyczny „Pejzaże Beskidu Śląskiego”
 20:00 – kolacja we własnym zakresie
 22:00 – cisza nocna
12.06.2022r. (niedziela)
 8:00 – 9:00- śniadanie we własnym zakresie
 10:00 – podsumowanie rajdu i wręczenie nagród
 ok.11:30 -wyjazd do Krakowa
Termin zgłaszania grup do 6 czerwca 2022r.. Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Organizatorzy
mogą dokonać modyfikacji programu w zależności od pogody i innych czynników niezależnych. Jeden opiekun grupy
liczącej co najmniej 8 uczniów uczestniczy w rajdzie bezpłatnie. Grupy należy zgłaszać do Biura PTSM w Krakowie, ul
Oleandry 4, tel. (012) 632-06-58.
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