REGULAMIN
XLIII WOJEWÓDZKIEGO ZLOTU MŁODZIEŻY PTSM
W BIESZCZADACH
I.

Termin i miejsce Zlotu:

Zlot odbędzie się w dniach 29.09 - 02.10.2021 r. na terenie Bieszczadów
Zakończenie Zlotu: 01 – 02.10.2021 r. w Lesku
II.

Organizatorzy:
 Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Krośnie
 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lesku
przy współudziale finansowym;

 Gminy Krosno.

III. Cele Zlotu:
 Poznanie i upowszechnianie wiedzy na temat historii, kultury, unikalnych
walorów przyrodniczych i krajobrazowych Bieszczadów,
 Promocja atrakcji krajoznawczo – turystycznych Leska oraz walorów
przyrodniczych i kulturowych woj. podkarpackiego,
 Kształtowanie postaw patriotycznych; odpowiedzialności za siebie, swoją
miejscowość, region oraz kraj,
 Popularyzowanie turystyki kwalifikowanej w środowisku dzieci i młodzieży jako
aktywnej formy spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia,
 Upowszechnianie tematyki regionalnej i ekologicznej wśród uczniów,
 Promocja szkolnych schronisk młodzieżowych jako placówek oświatowych
służących młodzieży w procesie edukacji krajoznawczo - turystycznej
i pomocnych w realizacji edukacji regionalnej, pro zdrowotnej i ekologicznej,
 Wymiana doświadczeń pomiędzy opiekunami szkolnych kół krajoznawczo
turystycznych,
 Podkreślenie 95 rocznicy powstania ruchu schronisk młodzieżowych w Polsce
(1926 – 2021) oraz 46 lat działalności Oddziału PTSM w Krośnie (1975 – 2021).
 Podkreślenie obchodów Światowego Dnia Turystyki / 27 września /,
 Podsumowanie Tygodnia Turystyki Młodzieży /27.09 – 03.10.2021 r./

IV.

TRASY ZLOTU:

Wszystkie grupy wychodzą na trasy w podanych terminach z wyznaczonych przez
organizatora punktów startowych z przewodnikiem.
Nr grupy
Data górskiej wg
reg. GOT

Punktacja

Przebieg trasy

GOT

TRASA NR 1 (1 – dniowa) – wyjście na trasę w dniu 01.10 ( piątek ) o godz. 900
z przystanku autobusowego koło zapory wodnej w Myczkowcach.
01.10.
BW.03 Myczkowce – Zwierzyń – Czulnia (576)
7
2021
01.10.
BW.03 Czulnia (576) – Kamień Leski - Lesko
6
2021
Razem
13
TRASA NR 2 (2 – dniowa) – wyjście na trasę w dniu 30.09 (czwartek) o godz. 900
z przystanku autobusowego obok kościoła w Cisnej.
17
30.09. BW.03 Cisna – Hon (820) – Wołosań (1071) – Jaworne – (928)
2021 BW.03 Jaworne (928) – Kołonice – Jabłonki (nocleg SSM)
7
01.10.
BW.03 Jabłonki – Berdo (890) – Baligród
13
2021
Baligród – Lesko – przewóz autokarem
Razem
37

Trasy w okolicach schronisk,
na których organizatorzy zabezpieczają noclegi, obsługę przewodnicką (od minimum
30 uczestników na trasie), bilety wstępu do Bieszczadzkiego PN podczas wycieczek
i dojazd do Leska po zakończeniu wędrówek (01.10.2021 r. w godz. 9.00 – 13.00).
TRASA I – S Jabłonki /SSM/ – rezerwacja noclegów 29/30.09/01.10.2021 r.
/podczas pobytu w SSM w Jabłonkach istnieje możliwość zrealizowania dwu wycieczek.

W schronisku można również zamówić sobie (na własny koszt) wyżywienie/
Wycieczka I
BW.03
BW.03

Jabłonki /SSM/ – Wołosań (1071m) – Cisna

18

Cisna – Łopiennik (1069m) – Jabłonki /SSM/

16
34

Razem
Wycieczka II
BW.03

Jabłonki /SSM/ – Łopiennik (1069m) – Przeł. nad
Habkowcami - Wołosań (1071m) – Jabłonki /SSM/
Razem

Wycieczka III
BW.03 Jabłonki /SSM/ – Jaworne – P. Żebrak – Chryszczata (997m)
BW.03 Chryszczata (997m) – J. Bobrowe – Rez. Gołoborze – Jabłonki /SSM/
Razem

30
30
21
12
33

TRASA II – S Kalnica /SSM/ – rezerwacja noclegów 29/30.09/01.10.2021 r.
/podczas pobytu w SSM w Kalnicy istnieje możliwość zrealizowania dwu wycieczek/

Wycieczka I
Kalnica /SSM/ – Smerek (1222m) – Krysowa (840m)
Krysowa (840m) – Jaworzec (Bac. PTTK) – Kalnica /SSM/
Razem

16
6
22

BW.03

Kalnica – Smerek – Fereczata (1102) – Okrąglik (1101)

15

BW.03

Okrąglik (1100) – Jasło (1153) – Szpickiery - Kalnica /SSM/
Razem

11
26

Kalnica /SSM/ – Smerek – Smerek (1222m)
Smerek (1222m) – Przeł. Orłowicza – Osadzki Wierch
(1253m) – Schronisko na Poł. Wetlińskiej (1228 m)

13

Poł. Wetlińska (1228) – G. Wetlinka – Wetlina – 8 km

8

BW.03
BW.03

Wycieczka II

Wycieczka III
BW.03
BW.03
BW.03

Powrót do schroniska w Kalnicy autobusem we własnym zakresie
Razem

10

31

TRASA III – S Wetlina /SSM/ – rezerwacja noclegów 29/30.09/01.10.2021 r.
/podczas pobytu w SSM w Wetlinie istnieje możliwość zrealizowania dwu wycieczek/
Wycieczka I
BW.03
BW.03
BW.03
BW.03
Wycieczka II
BW.03
BW.03
BW.03
Wycieczka III
BW.03
BW.03
BW.03
BW.03

Wetlina / SSM/ – Dział (1146m) – Mała Rawka(1272m)
Mała Rawka (1272m) - Wielka Rawka (1307m)
Wielka Rawka (1307m) – Krzemieniec (1221m) - Wielka
Rawka (1307m) - Mała Rawka (1272)
Mała Rawka (1272m) – Dział (1146m) – Wetlina /SSM/
Razem

15
2
6
8
31

Wetlina /SSM/ – Przeł. M. Orłowicza - Smerek (1222m)
Smerek (1222m) – Osadzki Wierch (1253m) – Srebrzysta
Przełęcz - Schronisko na Połoninie Wetlińskiej (1228m)
Schronisko na Poł. Wetlińskiej (1228) – Górna Wetlinka
– Wetlina Stare Sioło /SSM/ 8 km
Razem

12

Wetlina /SSM/ – Jawornik (1022m)
Jawornik (1022) – Paportna (1193) – Rabia Skała (1199)
Rabia Skała (1199) – Paportna (1193) – Jawornik (1022)
Jawornik (1022) – Kiczerka (574) - Wetlina Stare Sioło
Razem

7
8
6
4
25

10
8
30

TRASA IV - S Lutowiska /SSM/ – rezerwacja noclegów 29/30.09/01.10.2021 r.
/podczas pobytu w SSM w Lutowiskach istnieje możliwość zrealizowania dwu wycieczek/
Wycieczka I
BW.03
BW.03
BW.03

Lutowiska /SSM/ – Trohaniec (939m) – Otryt (896m)
Otryt (896m)– Trohaniec (939m) - Smolnik
Smolnik – Lutowiska /SSM/
Razem

9
5
5
19

Wycieczka II
Widełki - Widełki (1016) – Bukowe Berdo (1312) –
20
Krzemień (1335) – Przełęcz Siodło – Tarnica (1346m)
Tarnica (1346m) - Krzemień (1335) - Bukowe Berdo (1312)
BW.03
12
– Muczne – Jeleniowaty (907) - Muczne
Dojazd do Widełek oraz powrót z Mucznego grupy załatwiają na miejscu we własnym
zakresie. W 2020 r. na szczycie Jeleniowatego (907m) została wybudowana najwyższa
wieża widokowa w Bieszczadach (34m). Na trasie z Mucznego do Stuposian zwiedzamy
zagrodę pokazową żubrów oraz miniaturowe muzeum wypalania węgla drzewnego.
Razem
32
Wycieczka III
BW.03

BW.03

Lutowiska (SSM) – ścieżka historyczno - przyrodnicza
Ekomuzeum „Trzy Kultury” – 13 km, 200m

15

Więcej informacji na stronie internetowej http://lutowiska.pl/ekomuzeum-trzy-kultury.
Również z tej strony można pobrać folder Ekomuzeum „Trzy Kultury”
Razem
32

V. RAMOWY PROGRAM ZAKOŃCZENIA ZLOTU
01.10.2021 r. /piątek/
1330 -1400 - zejście z tras, zakwaterowanie, pobranie materiałów krajoznawczych,
1400 -1500 - ciepły posiłek (obiad) zapewniony przez organizatorów,
1515 -1600 - odprawa z opiekunami grup,
1630 -1730 - konkurs krajoznawczy, wiedzy o PTSM i idei ruchu schronisk młodzieżowych,
1830 -1915 - kolacja,
1930- 2000 - konkurs piosenki turystycznej.
02.09.2021 r. /sobota/
730 – 830 - śniadanie i wykwaterowanie z punktów noclegowych,
830 – 900 - przejście na miejsce zakończenia Zlotu,
900 – 1100 - zakończenie Zlotu: /powitanie uczestników, ogłoszenie wyników konkursów
i rozdanie nagród, występy laureatów konkursu piosenki turystycznej/.

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA :
W Zlocie mogą uczestniczyć drużyny dzieci i młodzieży reprezentujące szkoły
podstawowe z klas IV – VIII oraz placówek oświatowych z terenu woj. podkarpackiego
zgłoszone przez dyrekcje szkół i placówek. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu mają
członkowie PTSM i SKKT. Maksymalną ilość osób w drużynie zlotowej ustala się na
10 uczestników (9 uczniów + opiekun). W porozumieniu z organizatorem
szkoła/placówka może zgłosić na Zlot dwie grupy.
Warunkiem zakwalifikowania do udziału w Zlocie jest przesłanie na adres:
PTSM Oddział w Krośnie, 38 – 400 Krosno, ul. Bieszczadzka l
http://www.ptsmkrosno.org.pl, e-mail: zoptsmkrosno@poczta.onet.pl
imiennego zgłoszenia do dnia 13.09.2021 r. na załączonej karcie wraz z oświadczeniami
uczestnika i jego rodzica(ów)/prawnych opiekunów oraz dokonanie wpłaty wpisowego
i przesłanie kopii dowodu wpłaty lub przelewu;
 130,00 zł od uczestnika (członkowie PTSM z ważną legitymacją - 120,00 zł) – trasa
nr; III – S (Wetlina),
 120,00 zł od uczestnika (członkowie PTSM z ważną legitymacją - 110,00 zł) – trasy
nr; I – S (Jabłonki), II – S (Kalnica) i IV – S (Lutowiska).
 110,00 zł od uczestnika (członkowie PTSM – 100,00 zł) – trasy nr; 2,
 85,00 zł od uczestnika (członkowie PTSM – 80,00 zł) – trasa nr 1.
do dnia 20.09.2021 r. na konto Oddziału PTSM w Krośnie:
nr. 11 1020 2964 0000 6502 0043 6311 z dopiskiem „wpłata na XLIII Zlot PTSM”.
Uwaga !!! Od opiekunów (1 na 9 uczestników) nie pobiera się wpisowego.
Opieczętowane i podpisane karty zgłoszeń oraz oświadczeń mogą być dostarczone
do Biura Zlotu pod warunkiem przesłania w w/w terminie zgłoszenia pocztą elektroniczną.
Po otrzymaniu zgłoszenia Biuro Oddziału PTSM w Krośnie prześle przydział trasy
ustalony przez organizatora. W zgłoszeniu prosimy o wskazanie preferowanych dwóch
tras.

VII. KONKURSY ZLOTOWE
1) konkurs krajoznawczo - turystyczny (indywidualny i drużynowy – startują reprezentacje
3 osobowe z klas IV – VIII) – zakres wiadomości z Kanonu Krajoznawczego
woj. podkarpackiego i obszarów po których przebiegają trasy zlotowe,
2) konkurs wiedzy o PTSM i idei ruchu schronisk młodzieżowych (startuje 1 osoba z klas IV –
– VIII),
3) konkurs piosenki turystycznej (drużynowy, występuje minimum 3 osoby, prezentując
2 piosenki o tematyce turystycznej). Akompaniament może być wykonywany przez członka
występującej drużyny lub nauczyciela – opiekuna.
Uwaga !!! Uczestnik może reprezentować drużynę tylko w jednym z konkursów (dotyczy
konkursu: krajoznawczego, wiedzy o PTSM i SSM).
Ocena konkursów zlotowych wymienionych w pkt. 1 – 3 przeprowadzona zostanie
w wyłącznie jednej kategorii wiekowej. Warunkiem oceny drużynowej grupy jest udział
w/w liczby uczestników w konkursie krajoznawczym lub piosenki turystycznej.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:
Każdy uczestnik Zlotu otrzymuje:
 plakietkę zlotową, obsługę przewodnicką na trasach,
 bilety wstępu na trasy po Bieszczadzkim Parku Narodowym,
 obiad i kolację w dniu 01.10 (piątek) oraz śniadanie w dniu 02.10 br. (sobota),
 bezpłatny dojazd do Leska po zakończeniu wędrówek w dniu 01.10.2021 r.,
 noclegi na trasie oraz podczas zakończenia na terenie Leska w SSM,
 odpłatny powrót z Leska do miejsca zamieszkania po zgłoszeniu powyższego w terminie do
dnia 20.09.2021 r. do Biura Oddziału PTSM w Krośnie.
Każdy z uczestników Zlotu ma prawo do:
 udziału w konkursach oraz w imprezach towarzyszących Zlotowi zgodnie z zasadami
określonymi w regulaminie Zlotu,
 otrzymania poświadczenia zdobytych punktów na GOT.
Każdy z uczestników Zlotu ma obowiązek:
 przestrzegania Regulaminu Zlotu, noszenia znaczka zlotowego,
 kulturalnego zachowania się i przestrzegania Karty Turysty,
 godnego reprezentowania swoich szkół,
 poszanowania mienia publicznego, w którym zlokalizowane są noclegi,
 stosowania się do obowiązującego reżimu sanitarnego w związku z pandemią COVID -19
oraz noszenia maseczki higienicznej w pomieszczeniach zamkniętych i autokarach,
 przestrzegania zakazu: spożywania alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków
lub środków odurzających i substancji psychotropowych. Naruszenie tych ustaleń grozi
wydaleniem ze Zlotu oraz powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów i dyrekcji
szkoły,
 posiadania aktualnego ubezpieczenia od NNW (może być szkolne. Jeżeli młodzież nie jest
ubezpieczona w szkole, należy rozważyć wykupienie polisy ubezpieczenia)
Organizator zastrzega sobie wyłączność w interpretacji Regulaminu Zlotu.

W imieniu organizatorów
Jan Barut – Prezes Oddziału PTSM w Krośnie

