
 

Zarząd Oddziału Małopolskiego PTSM w 
Krakowie 

zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniu 
turystyczno – krajoznawczo – artystycznym 

 

 

X Wojewódzki Rajd Turystyczno-Artystyczny KSIĄŻ WIELKI - 2018 

„Turystyka i fotografia artystyczna – jak to połączyć?” 

Światowy Dzień Ziemi 

100-lecie Odzyskania Niepodległości 

20 – 22 kwietnia2018 r 

 
Organizatorem Zlotu jest Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk 

Młodzieżowych w Krakowie ul. Oleandry 4, SSM w Książu Wielkim ul. Wincentego Witosa 10 

( i Honorowi Członkowie Kół Meander, Pwemat i Skała). 

W rajdzie biorą udział 8-osobowe zespoły (7 uczestników +1 opiekun). Ilość miejsc jest 
ograniczona! UWAGA: dozwolona jest większa liczba uczestników, ale osoby te będą spały 
na własnych karimatach (które ze sobą zabiorą). 

Koszt: 100 zł od uczestnika. Zgłoszenia grup do dnia 15 kwietnia. 

Organizatorzy zapewniają 2 noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Książu 
Wielkim, obiad w sobotę, kiełbaskę na ogniskow sobotę, przypinki rajdowe, dyplomy oraz 
puchary i nagrody –  dla najlepszych zespołów. 

UWAGA: każdy uczestnik winien posiadać: własny śpiwór, legitymację szkolną (ważną) 
i legitymację PTSM (możliwość - wyrobienia lub wykupienia znaczka na 2018 - na rajdzie!), 
latarkę, prowiant na czas rajdu, przybory do malowania/rysowania (dla młodszych grup); 
butyodpowiednie do chodzenia po nierównościach i po błocie oraz obuwie do zmiany – do 
chodzenia po schronisku. Ponadto obowiązuje strój odpowiedni do pory roku i coś naprawdę 
przeciwdeszczowego). Każda drużyna powinna być wyposażona w apteczkę. 

Warto zabrać: książeczkę do zbierania pieczątek. 

 

Przewidywany program rajdu: 
Piątek: 

do 19.00 – przyjazd do schroniska,  

19.30 – odprawa opiekunów (w przypadku, jeśli grupa przyjedzie w sobotę rano. Opiekunowie również 

otrzymają stosowne informacje), kolacja we własnym zakresie, czas na tworzenie pracy 

konkursowej – przedstawienie Matki Ziemi,  

23.00 – bezwzględna cisza nocna 

Sobota:   

8.00 – śniadanie we własnym zakresie,  

09.00 – uroczyste otwarcie rajdu,  

09.30 – wyruszenie na trasę ukazującą wybrane walory Książa Wielkiego i okolic,  

14.00 – obiad,  

16.00 – prezentacja na temat fotografii i jej artystycznych aspektów,  

17.30 – pokaz mody wiosennej z wykorzystaniem odpadów (recykling),  

19.30 – test wiedzy,  

20.00 – ognisko oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu,  

21.30-22.30 dyskoteka,  

23.00 – bezwzględna cisza nocna 

Niedziela  

8.00 – śniadanie we własnym zakresie,  

9.30 – podsumowanie rajdu, rozdanie dyplomów oraz pucharów i nagród 

 

Komandor rajdu:  

Paweł Kanciruk.  


