
 

KARTA TURYSTY 
 

1. Turysta pomaga każdemu, zwłaszcza młodemu człowiekowi 

poznać swoją ojczyznę. 

2. Przyroda i dorobek kultury są wspólnym dobrem; Ty też jesteś 

za nie odpowiedzialny. 

3. Zwiedź to, o czym czytałeś - przeczytaj o tym, co masz zwiedzić. 

4. Turysta to Twój przyjaciel - służ mu radą i pomocą. 

5. Dopuść Naturę do głosu - nie hałasuj ! 

6. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je 

zastać. 

7. Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw – uważaj ! 

8. Zachowaj ostrożność – Twoja lekkomyślność zagraża Tobie 

i innym. 

9. Turysta wszędzie gościem – pozostaw po sobie dobre 

wspomnienia. 

10.  Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych. 

11. Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji – uśmiechnij  

się. 

12. Podpatruj i pytaj przyrodę, a odkryjesz jej prawa. 

 
 

     

 

Do zobaczenia na trasie Rajdu ! 
 

        W imieniu organizatorów:  

Danuta i Krzysztof Maciejewscy  

 

 

 

 

 

 

 

 

SKKT - PTSM <<TRAMP>> 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W IWONICZU ZDROJU 

ZARZĄD ODDZIAŁU PTSM W KROŚNIE 
 

 

XVIII WOJEWÓDZKI  RAJD  

SZKOLNYCH KÓŁ PTSM 

„MIĘDZY ZDROJE” 
 
        

 
 

 

Iwonicz – Zdrój – Bóbrka – Odrzykoń – Zamek 

Kamieniec – Rezerwat Prządki – Czarnorzeki – 

Iwonicz – Zdrój  

 

20 września 2016 r.  
 

 

 

 



 
I. ORGANIZATORZY: 

 Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Krośnie 

 SK PTSM <<TRAMP>> przy Gimnazjum w Iwoniczu-Zdroju. 

   przy współudziale finansowym; WFOŚ i GW w Rzeszowie 

 

II. CELE RAJDU: 

 poznanie walorów krajoznawczych i turystycznych Beskidu Niskiego 

i Pogórza Strzyżowskiego, 

 poznanie dziedzictwa historycznego okolic Iwonicza i Rymanowa, 

 propagowanie turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży, 

 Szerzenie edukacji patriotycznej, regionalnej i ekologicznej. 

 podkreślenie obchodów 90 lat Ruchu Schronisk Młodzieżowych 

w Polsce (1926 – 2016), 

 utrzymywanie współpracy między kołami turystycznymi. 

 

III. TERMIN RAJDU: 20 września 2016 r. ( wtorek). 
 

IV. PROGRAM I TRASA RAJDU: 

8
00

 Zbiórka wszystkich grup rajdowych przy Zespole Szkół w Iwoniczu –

Zdroju ul. Szkolna 2. Przejazd autokarem na trasie Iwonicz-Zdrój – Iwonicz 

– Rogi – Bóbrka. 

9
30

 – 11
00 

– Zwiedzanie Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce 

(z przewodnikiem). 

11
00 

– 11
30

 – Przejazd autokarem na trasie Bóbrka - Krosno – Odrzykoń.  

11
30 – 

12
30

 – Zwiedzanie Muzeum Zamkowego na Zamku Kamieniec. 

12
30 – 

15
30 

– Wędrówka piesza na trasie: Zamek Kamieniec - Rezerwat 

Prządki – punkt widokowy na Dziale – Czarnorzeki. 

15
30 – 

16
30 

– Konkursy: krajoznawczo – przyrodniczy i ekologiczny, 

podsumowanie i zakończenie rajdu. 

16
30 - 

17
30 

- Przejazd autokarem na trasie Czarnorzeki – Krosno – Iwonicz –

Zdrój.
 

 

Organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie. 

 

 

 

 

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA: 

 Rajd przeznaczony jest dla młodzieży szkół  gimnazjalnych.  

 Szkoły reprezentowane są przez drużyny 11 osobowe 

(10 uczestników + opiekun). Zapraszamy również całe klasy 

z opiekunami. 

 Zgłoszenia: potwierdzenie telefon. udziału grupy tel. 509 484 586 

oraz wysłanie zgłoszenia pocztą zwykłą na adres Zespół Szkól 

w Iwoniczu – Zdroju, 38-440 Iwonicz – Zdrój, ul. Szkolna 2 

lub na email: krzmaciejewski@poczta.onet.pl do dnia 15 

września 2016. 
 Wpisowe w wysokości 25 zł od uczestnika dla członków PTSM 

(osoby nie należące do PTSM ponoszą opłatę w wysokości 30 zł) 

wpłacamy 20 września 2016 na zbiórce w Iwoniczu-Zdroju.  

 Opiekunowie grup nie ponoszą kosztów wpisowego. 
 

VI. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW 

Każdy uczestnik rajdu otrzymuje: 

 obsługę przewodnicką na trasie, 

 poświadczenie zdobytych punktów na odznaki turystyczne 

Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do: 

 przestrzegania regulaminu rajdu i Karty Turysty, 

 godnego reprezentowania swojej szkoły. 
 

VII. UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ: 

 zgodę rodziców (opiekunów) na udział w rajdzie, 
 ubiór turystyczny oraz suchy prowiant na czas  rajdu, 
 członkowie PTSM ważną legitymację - od 1.01.2016 r. obowiązują 

nowe opłaty członkowskie PTSM, wpisowe dla juniora wynosi 9,00 

zł, składka 7,00 zł, 
 apteczkę. Ubezpieczenie na czas trwania rajdu jest dobrowolne. 

 

Uwaga!!! Nauczyciele (opiekunowie) sprawują opiekę i dbają 

o bezpieczeństwo uczestników. Za ewentualne szkody odpowiadają 

finansowo uczestnicy.  
 

 

mailto:krzmaciejewski@poczta.onet.pl

