
                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                XXX  Jubileuszowy 

                                                                      Rajd ,,Złoty Liść’’ 

Proponowane trasy 

4.10.2017r. 

Wysowa Zacisze – Kozie Żebro- Zacisze (ziel.-czerw.) 3godz 

 

5.10.2017r 

Zacisze –Hańczowa (szl. row.) - Ropki (czerw.) -Wysowa (ziel)- 

Zacisze  - 4godz. 

Zacisze- Blechnarka- Trzy Kopce (żół) do szl. niebieskiego 

Wysowa (nieb.) 6godz. 

Wysowa -Zacisze – Góra Jawor (ziel. do czerw. row.) 

Przeł. Cigielka – Wysowa  (ziel) 3,5 godz 

 

6.10.2017r 

Zacisze – Hańczowa – zwiedzanie cerkwi- Zacisze 2 godz. 

 

Trasy do uzgodnienia z komendą  

 

 

                                                                    Beskid Niski – Wysowa -Zacisze 

                                                                        4-6 października 2017 r. 
 



      Rajd  ,, Złoty Liść’’ jest tradycyjną imprezą organizowaną                                 Zgłoszenia 

od roku 1988  najpierw przez Oddział PTSM w Tarnowie,                                       Zgłoszenia będą przyjmowane na kartach zgłoszeń potwierdzonych 

a obecnie przez Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej.                                                   przez dyrekcję szkoły. 

Rajd ten jest jedną z nielicznych imprez turystycznych                                             Wpłatę wpisowego wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć  

na których mogą się spotykać i wymieniać doświadczenia                                       do dnia 27.09.17 do biura PTTK w Tarnowie (tel. 14 655 43 52) 

uczniowie i opiekunowie organizacji turystycznych.                                                 lub do Komendy Rajdu (tel.602-510-589, 605 288 517)                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator ;   

Komisja Młodzieżowa Zarządu Oddziału PTTK  

Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie 

 

Cele rajdu;   

- ukazanie piękna gór polskich w jesiennej szacie                                                  Organizator zapewnia ; 

- zachęcenie młodzieży do czynnego wypoczynku                                                 - 2 noclegi w Ośrodku  Zacisze w Wysowej ( domki campingowe) 

- propagowanie górskiej turystyki kwalifikowanej                                               -  2 śniadania, 2 obiadokolacje , kiełbasa na ognisku 

- integracja grup młodzieżowych                                                                          -   koszulka z logo rajdu , nagrody dla uczestników 

- wymiana doświadczeń między opiekunami grup                                                -  przejazd autokarami Bobowa – Wysowa  i z powrotem 

 

Uczestnictwo ;                                                                                                              Ekwipunek 

- w rajdzie mogą brać udział 10-20 osób + opieka                                               - obowiązkowo śpiwór , plecak, obuwie przystosowane do wędrówki, 

- koszt wpisowego 125 zł. od uczestnika                                                                   odzież dostosowana do pory roku ,przybory toaletowe, 

- koszt przejazdu PKP  Tarnów- Bobowa i z powrotem                                            legitymację szkolną, mile widziane gitary, śpiewniki , mapę Beskidu 

  pokrywają  uczestnicy we własnym zakresie                                                          Niskiego, apteczka na grupę  

 

 Przejazd PKP ;4.10 Tarnów-Bobowa godz.  7.47-8.54                                          Wędrówki piesze należy odbywać całą grupą wraz z opiekunem 

     6.10    Bobowa – Tarnów godz. 15.21 -16.17                                                                z turystycznym pozdrowieniem Komenda Rajdu 


