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XLV 

Małopolski Zlot Młodzieży PTSM   

„Zimowe slajdowisko – Brzesko 2023“ 
„Spotkanie ze Skandynawią“ 

pod honorowym patronatem Starosty powiatu brzeskiego 

24 - 26 lutego 2023 r. 
 
Organizatorem Zlotu jest Zarząd Oddziału Małopolskiego PTSM w Krakowie ul. Oleandry 4 i Szkolne 

Schronisko Młodzieżowe w Brzesku ul. Piastowska 2 

 
Celem Zlotu jest: 1. Poznanie walorów turystycznych Brzeska i najbliższych okolic tego miasta; 2. Zapoznanie 

się z przyrodniczymi i antropegenicznymi walorami oraz kulturą Krajów Skandynawskich;  3. Urwalenie wiedzy 

i tradycji PTSM oraz integracja członków naszej organizacji; 4. Teoria i praktyka (ze wskazaniem na tą drugą) 

uprawiania zdrowego trybu życia. 
 

Koszt udziału w Zlocie wynosi: dla członków PTSM 150 zł.; dla pozostałych 175 złotych (przy założeniu, że na 

jednego opiekuna przypada conajmniej 6 podopiecznych). 

W ramach wpisowego zapewniamy: 2 noclegi, śniadanie i obiad w sobotę; wstęp do kręgielni, przypinkę dla 

każdego uczestnika, dyplomy dla drużyny, puchary i nagrody dla najlepszych i dużo dobrej zabawy.  
 

Uczestnicy: Do udziału w Zlocie gorąco zapraszamy drużyny ze wszystkich typów szkół.  

Każdy uczestnik powinien posiadać: aktualną legitymację PTSM (osoby nie posiadające legitymacji lub 

aktualnego znaczka będa mogły wyrobić sobie ją lub kupić aznaczek podczas trwania Zlotu),  prowiant na 

kolację w piątek i w sobotę oraz na śniadanie w niedzielę, wygodne obuwie turystyczne, odzież odpowiednią do 

pory roku, okrycie p/deszczowe i p/śniegowe, obuwie do zmiany (celem poruszania się po schronisku). 

Drużyna powinna posiadać: apteczkę,  termos na gorącą herbatę, przybory do pisania i do rysowania (kredki i 

blok rysunkowy). 
 

Na miejscu będzie można kupić znaczek na 2023 r (9 zł) lub wyrobić nową legitytmację (10 zł  + 9 zł. znaczek) 
 

P R O G R A M 
Piątek: Do godziny 20.00 meldowanie się drużyn w schronisku, odpoczynek, kolacja we własnym zakresie. O 20.15 

uroczyste powitanie przybyłych uczestników. Od godz. 20.30 Slajdowisko skandynawskie, cz. 1.   23.00 – 7.00  Cisza nocna 

(punktowana). 

Sobota –   8.00 – 9.00  Śniadanie. 9.30 wyjście na spacer krajoznawczy po Brzesku. Od 11.00 do 13.00 ćwiczenia i konkursy 

na kręgielni. Następnie spacer do Okocimia. Około 16.00 obiad. Od godziny 18.00 do około 20.00  konkursy i zabawy, w 

tym m.in.: a) skandynawski wyścig z przeszkodami;  b) rewia skandynawskiej mody historycznej;  c) konkurs „karmienie 

renifera“; d) konkurs wiedzy (na temat Brzeska i okolic, Skandynawii i wybranych aspektów związanych z działalnością 

Oddziału Małopolskiego PTSM); e) konkurs plastyczny. 

W przerwie - kolacja we własnym zakresie. 

21.00 – Slajdowisko – Skandynawskie klimaty oraz wspomienie  rajdów i zlotów PTSM - (frekwencja punktowana).  23.00 – 

7.00 Cisza nocna (punktowana). 

Niedziela: Śniadanie we własnym zakresie. Pakowanie rzeczy, sprzątanie sal. O godzinie 10.00 ogłoszenie 

wyników Zlotu, wręczenie pucharów, dyplomów i nagród. 
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 lutego 2023 roku w Biurze Oddziału Kraków ul. Oleandry 4, pokój nr 4 lub telefonicznie 513 429 241 
albo 12 632-06-58 w czasie dyżurów  lub drogą elektroniczną  ptsmkrakow@interia.pl 

 
Komandorami Zlotu są: Tomasz. Gurgul, Paweł Kanciruk i Piotr Pacholarz. 
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