
I. ORGANIZATORZY: 

 Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Krośnie; 

 Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”; 

przy współudziale finansowym:  

 Kuratorium Oświaty i WFOŚ i GW w Rzeszowie; 

 Gminy Krosno; 

 Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski”. 

II. CELE IMPREZY: 

 uczczenie 21 rocznicy (1997 - 2018) pobytu Ojca Świętego na 

Podkarpaciu; 

 poznanie i przypomnienie miejsc związanych z wędrówką i pobytem 

ks. Karola Wojtyły w Beskidzie Niskim; 

 podkreślenie obchodów 100 lat NIEPODLEGŁEJ  POLSKI 

 poznanie unikalnych walorów krajoznawczych i przyrodniczych 

w Beskidzie Niskim; 

 popularyzowanie turystyki aktywnej wśród dzieci i młodzieży jako 

formy spędzania wolnego czasu; 

 kształtowanie wśród młodzieży postaw wychowania katolickiego, 

 podkreślenie rocznic „92 lat ruchu schronisk młodzieżowych 

w Polsce” (1926 – 2018) oraz 43 lat Oddziału PTSM w Krośnie  

 upowszechnianie zdobywania „Odznaki krajoznawczej im. J. Pawła 

II” oraz odznak; MOK i GOT wśród młodzieży; 
 

III. TERMIN  RAJDU:  19 października 2018 r. 
 

IV. TRASA RAJDU: Krosno – Miejsce Piastowe – Rudawka 

Rymanowska – Karlików – Przybyszów (550) – Kamień (717) – 

Wahalowski Wierch (666) – Komańcza Letnisko – Komańcza – 

Dukla – Krosno. 

V. RAMOWY  PROGRAM: 

7.45 – 8.00 zbiórka uczestników na parkingu przy ul. Bieszczadzkiej 1 

(obok Delegatury Urzędu Podkarpackiego),  

8.00 – 10.00 przejazd na trasie Krosno – Targowiska (lotnisko) – 

Miejsce Piastowe – Rudawka Rymanowska – (zwiedzanie miejsc 

związanych z pobytem św. Jana Pawła II) – Karlików – Przybyszów   

 

 

10.00 – 13.00 wędrówka piesza szlakiem czerwonym na trasie; 

Przybyszów (550) – Kamień (717) – Wahalowski Wierch (666) – 

Komańcza Letnisko (ok.14 km, suma podejść 400 m).  

13.00 – 14.00 zwiedzanie Izby Pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy – miejsca internowania 

kardynała (29.10.1955 r. do 28.10.1956 r.) 

14.00 – 14.30 ciepły posiłek, 

14.30 – 16.00 przeprowadzenie konkursów, 

16.00 – 17.00 zakończenie i podsumowanie Rajdu, ogłoszenie wyników 

przeprowadzonych konkursów, wręczenie dyplomów oraz nagród, 

17.00 – 18.00 powrót autokarem do Krosna.  
 

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 
 

W rajdzie może uczestniczyć młodzież szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych, zgłoszona przez dyrekcje szkół i placówek. 

Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu mają członkowie PTSM.  

Zgłaszane grupy powinny liczyć 10 uczniów + opiekun. Warunkiem 

udziału w Rajdzie jest przesłanie imiennego zgłoszenia na załączonych 

kartach do dnia 10.10. 2018 r. 

oraz wpłaty wpisowego na adres: 

Zarząd Oddziału PTSM w Krośnie 

38- 400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, tel. 609 472 495 

e-mail: zoptsmkrosno@poczta.onet.pl 

(30,00 zł od uczestnika, członkowie PTSM – 23,00 zł) do dnia 

15.10.2018 r. na konto O/PTSM w PKO BP SA O/Krosno nr 11 1020 

2964 0000 6502 0043 6311 z dopiskiem „XIII Rajd Śladami J.P. II”. 

Od opiekunów nie pobiera się wpisowego. 
 

VII. ORGANIZOWANE KONKURSY: 
 

 konkurs krajoznawczo – przyrodniczy z elementami ochrony 

środowiska  (indywidualny i drużynowy, szkołę może 

reprezentować 3 uczniów ) – zakres wiadomości z obszaru i trasy 

Rajdu, 
 

 konkurs wiedzy o Janie Pawle II (szkołę reprezentuje 1 uczeń ), 
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VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW: 
 

1. Każdy uczestnik imprezy otrzymuje: plakietkę okolicznościową, 

ciepły posiłek, książeczkę do zdobywania Młodzieżowej Odznaki 

Krajoznawczej (otrzymują uczestnicy, którzy nie posiadają MOK) 

2. Organizatorzy zapewniają dla uczestników: obsługę przewodnicką, 

dojazd i powrót autokarem, przeprowadzenie ogłoszonych 

w regulaminie konkursów, wzory książeczek do odznaki 

krajoznawczej im. J. Pawła II, potwierdzenia do odznak GOT 

i Turysta Przyrodnik,  

3. Laureaci konkursów otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. 
 

IX. UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ: 
 

 podstawowe przygotowanie turystyczne pozwalające zrealizować 

wędrówkę na zaplanowanej trasie w regulaminie Rajdu, 

 ubiór turystyczny dostosowany do warunków pogodowych, 

 prowiant na drugie śniadanie, napój turystyczny, 

 ubezpieczenie od NNW (może byś szkolne), 

 członkowie PTSM – legitymację z opłaconą składką bieżącą 

(cena znaczka – 7,00 zł), cena legitymacji ze znaczkiem 16,00 zł ), 

Ponadto uczestnicy zobowiązani są do: 

- przestrzegania Regulaminu Rajdu i noszenia znaczka, 

- kulturalnego zachowania się i przestrzegania Karty Turysty, 

- podporządkowania się poleceniom swoich opiekunów 

oraz przewodnika. 
 

Za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników podczas 

imprezy odpowiedzialni są opiekunowie grup. 

Obowiązuje materialna odpowiedzialność opiekunów za 

spowodowanie ewentualnych szkód materialnych przez 

uczestników (grupę).  

Organizator zastrzega sobie wyłączność w interpretacji 

Regulaminu Rajdu. 

w imieniu organizatorów: 

          JAN BARUT 

Prezes O/PTSM w Krośnie 
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