PROGRAM
24. 06. 2015 r. (środa)
1200 – zbiórka uczestników przed budynkiem głównym ZST
1230 – uroczyste otwarcie Szkolnych Dni Turystyki
1245 – przejście do Ostrowa
1330 – rozbijanie biwaku, przygotowanie ogniska
1430 – przeprowadzenie konkurencji
- rozbijanie namiotu
- rowerowy tor przeszkód
- orientacja w terenie (busola)
- rozpalanie ogniska
00
18 – ognisko z pieczeniem kiełbasek, gotowaniem barszczyku
i śpiewaniem piosenek
1830 – cd. konkurencji
- quiz turystyczno – krajoznawczy
- konkurs piosenki ogniskowej
30
23 – przygotowanie do ciszy nocnej
2359 – cisza nocna
25. 06. 2015 r. (czwartek)
800 – pobudka
830 – toaleta
915 – śniadanie
1000 – uroczyste zakończenie Szkolnych Dni Turystyki
- ogłoszenie wyników konkurencji
- wręczenie nagród i dyplomów
30
10 – składanie biwaku
1130 – powrót do Mościc
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ DOBRĄ ZABAWĘ
I NIEZAPOMNIANE WRAŻNEIA

______________________

Nr leg.szk

Podpis wychowawcy klasy

 Zapraszamy do udziału 2 osobowe reprezentacje wszystkich klas.
 Zgłoszenia (na kartach zgłoszenia – z ulotki) przyjmuje:
Magdalena Smosna z kl. 1 A
do dnia 15.06.2015 r. (poniedziałek).
 Koszt udziału w imprezie wynosi 12 zł od osoby.
 Zapraszamy nauczycieli do wystawiania własnej reprezentacji.

Adres

PESEL

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

2.

1.

______________________

Podpis przewodniczącego klasy

Wpłata: 2 x 12 zł = 24 zł

NIEZBĘDNY EKWIPUNEK

Imię i nazwisko
Lp.

Drużyna klasy _________

KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w Szkolnych Dniach Turystyki ZST
Ostrów, 24-25. 06. 2015 r.

Szkolne Dni Turystyki ZST od kilku lat organizowane są
w formie biwaku pod namiotami, w Ostrowie nad Dunajcem, gdzie
przeprowadzane są konkurencje turystyczno-krajoznawcze, w których
rywalizują ze sobą reprezentacje klas. Głównym punktem programu jest
ognisko z pieczeniem kiełbasek i barszczykiem z kociołka oraz śpiewami
do późnej nocy. Organizatorem imprezy jest Szkolny Klub Turystyczny
PTTK „Wehikuł”.








namiot (dla drużyny lub 2-4 dobranych osób),
karimata, śpiwór,
dres, okrycie przeciwdeszczowe,
latarka, legitymacja szkolna,
prowiant (pieczywo, konserwa, pomidor, ogórek,..., napoje),
garnuszek, nóż, łyżeczka (niezbędnik).

Odprawa uczestników
17 czerwca (środa), godz. 11.07, świetlica
Obecność wszystkich uczestników bezwzględnie obowiązkowa!

Na ognisko,
w środę, 24 czerwca od godz. 1800 do 2330 ,
zapraszamy wszystkich sympatyków Klubu,
nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców

