
 

 

R E G U L A M I N    

XXXIV  R A J D U  „ŚLADAMI HISTORII i LEGEND”  
 

I. Organizatorzy: 

 Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział PTSM w Krośnie 

 Szkolne Koło PTSM „Beskid” przy SP nr 10 w Krośnie  

przy współudziale finansowym: 

 Miasta Krosna 
 

II. Cele: 

 poznanie walorów krajoznawczych Gór Słonnych,  

 propagowanie turystyki i rekreacji wśród młodzieży, 

 kształtowanie postaw proekologicznych, 

 nawiązywanie współpracy między kołami turystycznymi, 

 zdobywanie odznak: MOK, Turysta Tropiciel, GOT, Turysta Przyrodnik, 

 podkreślenie 40 lat działalności SK PTSM „Beskid” przy SP 10 w Krośnie, 

 podkreślenie 95 lat działalności schronisk młodzieżowych i PTSM.  

III. Termin Rajdu:  24 września 2021 r. (piątek) 

IV. Trasa Rajdu: Krosno – Sanok – Orli Kamień (518 m n.p.m.) – 

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – Krosno.  

V. Ramowy program Rajdu: 

  7.30 –  7.45 zbiórka uczestników przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Krośnie, 

  7.45 –  9.00 przejazd na trasie: Krosno – Rymanów – Sanok, 

  9.00 – 13.00 wędrówka szlakiem żółtym i czerwonym na trasie: Olchowce – Orli  

Kamień (518 m n.p.m.) – Biała Góra – MBL w Sanoku, 

13.00 – 14.30 konkursy rajdowe,      

14.30 – 16.00 zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego, 

16.00 – 16.30 podsumowanie i zakończenie rajdu: ogłoszenie wyników konkursów, 

rozdanie dyplomów i nagród laureatom, 

16.30 – 17.30 powrót do Krosna. 

VI. KONKURSY: 

 test krajoznawczo – turystyczny „Ziemia Sanocka”, 

 test wiedzy „Co wiem o PTSM i SSM”, 

 test wiedzy „Ekologia na szlaku wędrówki”.  

W poszczególnych konkursach bierze udział do 5 uczestników. Uczestnik może 

brać udział tylko w jednym z w/w konkursów.  

 

VII. Uczestnictwo i zgłoszenia: 

 szkoły podstawowe są reprezentowane przez drużyny w jednej grupie wiekowej 

(klasy IV – VIII) – liczebność grupy do uzgodnienia z organizatorami. 

 zgłoszenia przekazujemy telefonicznie nr 697 899 590 (Ewa Rząsa), lub pisemnie, 

e-mail: habrathl@interia.pl do dnia 18.09.2021 r.  

 załączoną kartę zgłoszenia opieczętowaną i podpisaną przekazujemy w dniu rajdu 

organizatorowi. 

 wpisowe – 45,00 zł od uczestnika (członkowie PTSM z aktualną legitymacją 

płacą 40,00 zł)  przekazujemy przelewem na konto O/PTSM w PKO BP SA 

O/Krosno nr 11 1020 2964 0000 6502 0043 6311 z dopiskiem „Wpisowe na XXXIV 

Rajd Śladami Historii i Legend” do dnia 21 września 2021 r. 
 

Od opiekunów nie pobiera się wpisowego. 

VIII. Uczestnicy powinni posiadać: 

 członkowie PTSM – legitymację z opłaconą składką bieżącą (cena znaczka – 7,00 zł, 

cena nowej legitymacji  ze znaczkiem 16,00 zł, na miejscu można będzie zakupić 

legitymację lub aktualny znaczek członkowski).  

 ubranie stosowne do pogody oraz maseczkę higieniczną, 

 prowiant na czas trwania rajdu, 

 długopisy do rozpisywania punktów do odznak i pisania konkursów, 

 książeczki odznak turystyki kwalifikowanej dotychczas posiadane (należy zabrać ze 

sobą) do nich zostaną dopisane punkty zdobyte podczas imprezy. Pozostali 

uczestnicy otrzymają książeczki odznak podczas trwania imprezy 

 ubezpieczenie NNW we własnym zakresie (może być tylko szkolne lub dodatkowo 

na okoliczność udziału w imprezie). 

IX. Świadczenia organizatorów – uczestnicy otrzymują: 

 przejazd autokarem i obsługę przewodnicką na trasie, 

 bilety wstępu do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 

 plakietkę rajdową i materiały szkoleniowe, 

 poświadczenie punktów do odznak turystycznych i krajoznawczych, 

 nagrody w konkursach rajdowych i książeczki odznak turystycznych.  

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 wszyscy uczestnicy znają regulamin rajdu i postępują zgodnie z Kartą Turysty, 

 opiekunowie grup odpowiadają za bezpieczeństwo swoich podopiecznych, 

 organizator zastrzega sobie wyłączność w interpretacji regulaminu Rajdu. 
         

           Do zobaczenia na trasie rajdu 

      W imieniu organizatorów: Helena Habrat i Ewa Rząsa 

 
 

 

 

 

mailto:habrathl@interia.pl

