
XXVI   RAJD GÓRSKI   

ZŁOTY LIŚĆ

BESKID SĄDECKI

KRYNICA – CZARNY POTOK

3 – 5 PAŹDZIERNIK 2013 r.

EKWIPUNEK

 Każdy uczestnik powinien posiadać:

Plecak, obowiązkowo mały plecak do wędrówek, a w nim okrycie 
przeciwdeszczowe i prowiant na jeden dzień, obuwie do wędrówki 
górskiej, odzież turystyczną dostosowaną do pory roku, obowiązkowo 
obuwie zastępcze (pantofle, klapki itp.) latarka, przybory kosmetyczne, 
legitymację szkolną.

 Każda drużyna powinna posiadać:

Listę uczestników potwierdzoną przez dyr. Szkoły, mapę Beskidu 
Sądeckiego, apteczkę

 Proponujemy również wziąć:

Aparaty fotograficzne, gitary, śpiewniki

UWAGI:

 Wędrówkę należy odbywać całą drużyną wraz z opiekunem

 Organizatorzy rajdu zastrzegają sobie prawo zmiany tras 
w zależności od warunków atmosferycznych

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

 Ewentualna wędrówka innymi trasami po uzgodnieniu 
z organizatorem 



REGULAMIN RAJDU

Organizator:
 Koło Turystyczne przy ZSPiGP w Niedomicach
 Komisja Młodzieżowa Zarządu Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie

Cele rajdu:
 Ukazanie piękna gór polskich w jesiennej szacie
 Zachęcenie młodzieży do czynnego wypoczynku
 Propagowanie górskiej turystyki kwalifikowanej
 Spotkanie młodzieży zrzeszonej w PTTK
 Wymiana doświadczeń między opiekunami kół i klubów turystycznych

uczestnictwo:
 W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny 10 – 20 osobowe + opiekun (opiekunowie)
 Koszt wpisowego 110 zł od uczestnika

Organizator zapewnia:
 2 noclegi w Ośrodku wypoczynkowym „Gromada”
 Kolacja w formie grilla
 2 śniadania i obiadokolacja
 Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty wszelkich dojazdów 

(w tym Tarnów – Krynica, Krynica – Tranów)

zgłoszenia:
Zgłoszenia będą przyjmowane na kartach zgłoszeń potwierdzonych przez dyrekcję szkoły. 
Obowiązek ubezpieczenia drużyny ciąży na jednostce zgłaszającej. Wpłatę wpisowego 
wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć bezwzględnie do dnia 27.09.2013 do ZSPiGP 
w Niedomicach. Liczba miejsc na rajdzie jest ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń.

PROGRAM:

Dzień pierwszy: czwartek 3 października:

7 35 – Przejazd uczestników pociągiem na trasie Tarnów – Krynica 
12 00 – 13 00 – Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym „Gromada”
13  00 –  17  00 –  Wycieczka  piesza  –  Czarny  Potok  –  Krynica  –  Góra  Parkowa  –  Góra 
Krzyżowa – Czarny Potok
18 00 – Grill – Kolacja – Uroczyste rozpoczęcie rajdu
19 00 – Piosenka turystyczna

Dzień drugi: piątek 4 października:

8 00 – śniadanie
9 00 – wymarsz grup na trasy turystyczne
Proponowane trasy:
1. Muszyna Złockie – Jaworzyna Krynicka – Czarny Potok
2. Szczawnik – Bacówka nad Wierchomlą – Runek – Jaworzyna Krynicka – Czarny Potok  
(można  maszerować  w  odwrotnym  kierunku  –  przejazdy  autobusami  komunikacji  
miejskiej we własnym zakresie)
18 00 obiadokolacja 
19 30 konkurs krajoznawczo - turystyczny

Dzień trzeci: sobota 5 października:

8 00 śniadanie
9 00  wykwaterowanie
10 00 zwiedzanie Krynicy
14 33 przejazd uczestników pociągiem na trasie Krynica Zdrój - Tarnów

RAJD ZŁOTY LIŚĆ jest tradycyjną imprezą
organizowaną od roku 1998

najpierw przez Oddział PTSM w Tarnowie,
a obecnie przez Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej.

Rajd ten jest jedną z nielicznych imprez turystycznych,
na których mogą się spotkać i wymieniać doświadczenia

uczniowie i opiekunowie szkolnych ogniw 
PTSM i PTTK.


