
VII. KONKURSY RAJDU: 
 konkurs krajoznawczo – przyrodniczy (startuje 1 osoba z grupy) 

 konkurs wiedzy ekologicznej (startuje 1 osoba z grupy) 

 konkurs wiedzy o ruchu SM i PTSM (startuje 1 osoba z grupy) 

 konkurs piosenki turystycznej (grupa prezentuje 2 piosenki o tematyce 

turystycznej) 

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW: 
Każdy uczestnik Rajdu otrzymuje: 

 plakietkę rajdową, 

 obsługę przewodnicką na trasach, 

 1 nocleg w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Jabłonkach, 

 2 ciepłe posiłki 

IX. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW: 
 przestrzeganie „Karty Turysty” 

 przestrzeganie regulaminu Rajdu 

 godne reprezentowanie swoich szkół 

X. UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ: 
 trzy listy uczestników rajdu (dwie do rozliczenia), 

 zgodę rodziców (opiekunów) na udział w rajdzie, 

 śpiwór zwykły lub bieliźniany oraz obuwie zmienne, 

 ważną legitymację PTSM – aktualnie obowiązujące  opłaty członkowskie 

PTSM wynoszą; wpisowe dla juniora w 9,00 zł, składka roczna 7,00 zł. 

 suchy prowiant na czas  rajdu, 

 apteczkę.  

 ubezpieczenie na czas trwania rajdu jest dobrowolne. 
 

Za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników podczas imprezy 

odpowiedzialni są opiekunowie grup. Obowiązuje materialna 

odpowiedzialność opiekunów za spowodowanie ewentualnych szkód 

materialnych przez uczestników (grupę) w danym obiekcie. Organizator 

zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Rajdu. 

 
      

     Do zobaczenia na trasach Rajdu ! 

      Organizatorzy  
 

       

 

POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK 

MŁODZIEŻOWYCH – ODDZIAŁ w KROŚNIE 
 

SZKOLNE KOŁA PTSM przy ZS BUDOWLANYCH 

i ZS EKONOMICZNYCH  w BRZOZOWIE 

 

 
 

organizują podczas 
 

TYGODNIA TURYSTYKI MŁODZIEŻY 

w Bieszczadach 

XXII WOJEWÓDZKI JESIENNY RAJD SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH 

Jabłonki: 04 - 05  października  2018 r. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

I. ORGANIZATORZY: 
 Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych  

Oddział PTSM w Krośnie 

 SK PTSM przy ZSB w Brzozowie 

 SK PTSM przy ZSE w Brzozowie  

przy współudziale finansowym: 
 Kuratorium Oświaty oraz WFOŚ i GW w Rzeszowie, 

 Dyrektora ZSB w Brzozowie, 

 Dyrektora ZSE w Brzozowie 
 

II. CELE  RAJDU: 
 poznanie i upowszechnianie wiedzy na temat historii, kultury, unikalnych 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych Bieszczadów, 

 promocja atrakcji przyrodniczych i kulturowych Bieszczadów, 

 podkreślenie obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości, 

 popularyzowanie turystyki kwalifikowanej w środowisku młodzieży jako 

formy spędzania czasu wolnego,  

 podsumowanie Tygodnia Turystyki Młodzieży /24.09 – 30.09.2018 r./ 

III. TERMIN RAJDU 04 - 05  października  2018 r. 
Uroczyste zakończenie Rajdu odbędzie 05.10. 2018 r.  (piątek) godz. 16

 00
 

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Jabłonkach 

IV. TRASY RAJDU:  

I dzień 04.10.2018 r. (czwartek); wyjście na trasę o godz. 10
00

 z Bereżek 
Nr grupy 

górskiej wg 

reg. GOT 

 

Przebieg trasy 
 

Punktacja 

GOT 

 

BW.03 

Bereżki – Przełęcz Przysłup Caryński (785 m) –

Połonina Caryńska (1297 m) – Brzegi Górne 
18 

Z Brzegów Górnych przejazd autokarem do Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Jabłonkach (nocleg) 

II dzień – 05.10. 2018 r. 
Nr gr. górsk. 

wg reg. GOT 

 

Przebieg trasy 
Pkt. 

GOT 

 

BW.03 

Cisna – Hon (820 m) – Wołosań (1071 m) – Jaworne 

(928 m) – Kołonice – Jabłonki  
24 

 

 
 

V. RAMOWY PROGRAM RAJDU: 

04.10.2018 r. (czwartek) 
godz. 10

00 
– 10

30  
zbiórka uczestników  rajdu w Ustrzykach Górnych, 

przejazd do Bereżek (punkt wyjścia na trasę) 

godz. 10
45

 – 16
00

 – wędrówka po trasie rajdu 

godz. 17
30

 – 18
30

obiadokolacja  

godz. 19
00

 – konkursy: krajoznawczy, wiedzy ekologicznej, wiedzy o ruchu 

schronisk młodzieżowych i PTSM, piosenki turystycznej 

godz.23
00

 – 6
00

 –cisza nocna 

05.10. 2018 r. (piątek) 

godz.   7
00

 –  8
30

  – toaleta poranna i śniadanie (w swoim zakresie) 

godz. 10
00 

– 14
00  

– wędrówka  po trasie rajdu 

godz. 14
00 

– 15
00

 – obiad 

godz. 14
00 

– 15
00              

– uroczyste zakończenie rajdu, rozdanie nagród 
 

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA: 
Rajd przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadpodstawowych  

województwa podkarpackiego. Szkoły reprezentowane są przez drużyny 

11 osobowe (10 uczniów + opiekun). 

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w Rajdzie jest przesłanie na 

adres: Szkolne Koło PTSM przy Zespole Szkół Budowlanych, 36 - 200 

Brzozów,  ul. Słoneczna 6 imiennego zgłoszenia na załączonej karcie i kopii 

wpłaty wpisowego: 60,00 zł od uczestnika (członkowie PTSM 50,00 zł)  

do dnia 21.09.2018 r. Wpisowe wpłacamy na konto: Oddziału PTSM 

w Krośnie nr. PKO BP S.A. O/Krosno 11 1020 2964 0000 6502 0043 6311  

z dopiskiem „wpisowe XXII Rajd SPP”. Opiekunowie nie płacą wpisowego. 

Zgłoszenia telefoniczne: Marian Soczek, szkoła 13 43 418 51, 

kom: 502 977 369, e – mail: masoczek@wp.pl, lub Agnieszka Wójcik, 

szkoła 13 43 417 82, e-mail: agnieszkawojcikk@o2.pl, kom: 510 278 906 

Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty wpisowego organizator prześle 

potwierdzenie udziału w Rajdzie. 
 

mailto:masoczek@wp.pl

