
POLSKIE  TOWARZYSTWO  SCHRONISK  MŁODZIEŻOWYCH 
Członek Współzałożyciel  Międzynarodowej  Federacji  Schronisk  Młodzieżowych 

ZARZĄD  ODDZIAŁU  MAŁOPOLSKIEGO  w KRAKOWIE 

ul. Oleandry 4, 30-060 Kraków, tel. 513 429 241 
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTSM w Krakowie zaprasza na 

X Wojewódzki Rajd Kół PTSM „Lubogoszcz 2022” 
„Na indiańskim szlaku ” 

Rajd odbędzie się 23-25.09.2022r 
Celem rajdu jest promocja regionu poprzez ukazanie piękna Ziemi Beskidzkiej, poznanie  zwyczajów i tradycji plemion 
indiańskich, integracja zespołów uczestniczacych w rajdzie, promocja zdrowego stylu życia i umiejętności radzenia sobie w 
sytuacjah nietypowych. 
W Rajdzie biorą udział  drużyny ze szkół  podstawowych i ponadpodstawowych z opiekunami. 
Koszt uczestnictwa w Rajdzie – 165 zł. (135 zł - koszt dla nocujących tylko 24/25.09.) 
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: 
- noclegi z 23/24/25.09.  w Bazie Szkoleniowo-Wypoczynkowej Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego na stoku 
góry „Lubogoszcz” (dojście czarnym szlakiem z Kasinki Małej),  obiad w dniu 24.09, znaczki rajdowe dla każdego 
uczestnika, dyplomy, puchary i nagrody. 
Każdy uczestnik powinien mieć: 
- legitymację PTSM, plecak, buty turystyczne na wycieczkę górską i obuwie zamienne do schroniska, ubranie odpowiednie 
do pogody, okrycie p/deszczowe, termos z herbatą i własny prowiant na kolację w dniu 23 i 24.09 oraz śniadanie w dniu 24 
i 25.09. 
Każda grupa powinna  zabrać  apteczkę, mapę Beskidu Wyspowego, kompas, taśmę mierniczą przybory do pisania oraz 
materiały do wykonania strojów indiańskich. 
Program : 
23.09.2022r. – piątek - Przyjazd grup 17.00 -19.00, 
20.00 – Spotkanie integracyjne Plemion, nadawanie imion poszczególnym uczestnikom Rajdu, przygotowanie strojów 
indiańskich i tańców. 
22.00 – Narada Wodzów (odprawa opiekunów) 
24.09.2022r. - sobota 
9.00 – Śniadanie we własnym zakresie. 
10.00 – 13.00 – Indiańska wyprawa po stoku Lubogoszczy (połączona z elementami krajoznawstwa i gry terenowej). 
13.00 -14.00 – Obiad. 
14.00 - 16.00 - Szkolenie Młodych Indian i budowa szałasów w pobliżu obozowiska.. 
16.00 – 18.00 – Indiańskie gry i zabawy zręcznościowe. 
18.00 – Kolacja we własnym zakresie. 
19.30 –  22.00 – Ognisko (można przywieźć kiełbaski). Każda grupa (Plemię) prezentuje się 
 w indiańskich strojach i wykonuje indiański taniec. 
23.00 – absolutna cisza nocna 
25.09.2022r. - niedziela 
 8.00 - śniadanie we własnym zakresie 
10.00 – 11.00 - zakończenie Rajdu – podsumowanie, rozdanie pucharów, dyplomów i nagród. 
Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie przyjmuje biuro Zarządu Małopolskiego PTSM w Krakowie ul. Oleandry 4, czynne w 

poniedziałki, wtorki, środy od 14.00 do 17.00, nr tel. 513 429 241,  
e-mail- ptsmkrakow@interia.pl  lub nr tel. 602184665  do dnia 19.09.2022r. 

Istnieje możliwość wykupienia legitymacji PTSM (9zł) i znaczka (7zł) podczas rajdu. 
Z pozdrowieniami  Komandorzy Rajdu : Ewa Ogórek i Paweł Konciruk 
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