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

 

VIII WOJEWÓDZKI RAJD KÓŁ PTSM 
imienia Zdzisława Turkota 

„Na indiańskim szlaku”    LUBOGOSZCZ 2019 
27 – 29 września 2019 r 

 

Organizatorem  Zlotu jest Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa schronisk Młodzieżowych w 

Krakowie ul. Oleandry 4 i SKGT PTSM Skała. 

Celem Zlotu jest krajoznawstwo – walory polskiej części Karpat ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu 

Wyspowego, integracja zespołów uczestniczących w rajdzie, promocja zdrowego stylu życia i umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach nietypowych, poznanie wybranych aspektów historii i kultury Indian. 

Noclegi: schronisko młodzieżowe na stoku Lubogoszczy (Kasinka Mała) w Bazie Szkoleniowo – 

Wypoczynkowej. 
 

Koszt udziału w Zlocie wynosi 80 zł – z dwoma noclegami, 60 zł – z jednym noclegiem. W 

ramach wpisowego, oprócz noclegów: obiad w sobotę, przypinka rajdowa dla każdego 

uczestnika, dyplomy dla reprezentacji oraz nagrody i puchary dla najlepszych drużyn. 

Zgłoszenia drużyn 3 – 10 osobowych + opiekun ze wszystkich typów szkół przyjmowane są  

najpóźniej do dnia 25 września 2019r. (w godzinach pracy biura OM PTSM lub pod 

numerem 606 707 466).  Ilość miejsc ograniczona – kto pierwszy ten lepszy. 
Każdy uczestnik powinien posiadać: aktualną legitymację PTSM i szkolną,  prowiant na 

kolację w piątek, śniadanie i kolację w sobotę, ciepły śpiwór, wygodne obuwie turystyczne, 

odzież odpowiednią do pory roku, okrycie p/deszczowe, obuwie do zmiany, latarkę, przybory 

do pisania, kredki, farby, pędzle, kubek na wodę) oraz elementy związane z indiańskim 

strojem (np. pióropusz, amulet, farby do malowania ciała, mokasyny) i elementy niezbędne 

do wykonania totemu. Każda drużyna powinna posiadać apteczkę.. 
 

Na miejscu będzie można kupić znaczek do legitymacji (7 zł) lub wyrobić nową legitymację (9 zł + 7 zł) 

Wszyscy uczestnicy Zlotu zobowiązani są do posiadania aktualnych legitymacji PTSM 

W programie m.in. nadawanie imion poszczególnym uczestnikom Rajdu (w 

piątek i w sobotę), indiańska wyprawa na Lubogoszcz (połączona z elementami 

krajoznawstwa i gry terenowej), gry i zabawy zręcznościowe, konkurs wiedzy (na podstawie 

treści i tematów poruszonych podczas wędrówki), prezentacja mody indiańskiej (oceniane 

będą całe reprezentacje), konkursy artystyczne. Szczegółowy plan uzależniony będzie 

również od pogody! 

Podczas zgłaszania grupy (w piątek lub w sobotę) w schronisku na Lubogoszczy 

Opiekunowie proszeni są o wpłaty i o listy uczestników (w postaci zgodnej z RODO wraz z numerem 

legitymacji PTSM). Prosimy również o zapewnienie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych 

uczestników w/w wydarzenia do publikowania wizerunku ich dzieci/podopiecznych na niekomercyjne potrzeby 

Oddziału Małopolskiego PTSM (w tym m.in. facebook). 

UWAGA! Grupy, które przybędą w sobotę rano (do godziny 9.30) będą miały takie same szanse na 

sukces jak ci, którzy przybędą w piątek od godz. 17.30  (tylko krócej nacieszą się pięknym miejscem). 

Część konkurencji odbędzie się w piątek – dla obecnych, nieobecni „nadrobią” je w sobotę. 

UWAGA 2. Jeśli dana grupa będzie zainteresowana powrotem wynajętym autobusem, to możemy się o to postarać (wyjazd 

w niedzielę około południa). Jednak należy zgłosić to najpóźniej do poniedziałku 23 IX i wiązać się to będzie z dodatkową 

opłatą (jej wysokość zależeć będzie zapewne od liczby chętnych). W tej sprawie proszę o kontakt z biurem OM PTSM. 

Komandorem Rajdu jest Piotr Pacholarz 

 


