
Zapraszamy na  

 

Szkolny Rajd Górski ZST „Bieszczadzki Wehikuł”. 
 

Rajdy „Wehikuł” organizowane są od 2011 r. i są główną imprezą turystyczną 

Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie.  Do udziału w tej 

imprezie zapraszamy również gimnazjalistów, którzy planują kontynuować naukę 

w Naszej Szkole. Poprzednie „Wehikuły” odbyły się w Bieszczadach, Pieninach, 

Górach Świętokrzyskich, Beskidzie Żywieckim i Beskidzie Śląskim. Tym razem 

w dniach 27-29 maja 2016 r. wędrować będziemy ponownie po Bieszczadach.  

 

Organizatorzy: 
 Szkolny Klub Turystyczny PTTK Nr 63 „WEHIKUŁ” przy ZST w Tarnowie 

(www.skt.zst.tarnow.pl) , 

 Dyrekcja i Rada Rodziców Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego 

w Tarnowie (www.zst.tarnow.pl). 
 

Cele Rajdu: 
 promocja Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie, 

 propagowanie czynnego wypoczynku, 

 popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej i GOT PTTK, 

 ukazanie piękna Bieszczadów, 

 zachęcenie uczniów do wstąpienia w szeregi SKT PTTK „Wehikuł”. 

 

Uczestnictwo: 
 w rajdzie mogą brać udział, zorganizowani w drużyny lub indywidualnie, uczniowie 

i absolwenci ZST oraz 8-10 osobowe drużyny zgłoszone przez gimnazja, 

 każda drużyna musi posiadać opiekuna wyznaczonego przez dyrekcję szkoły. 

 

Wpisowe: 
 135 zł – członkowie SKT PTTK ”Wehikuł” z opłaconymi składkami za rok 2016, 

 145 zł – pozostali uczniowie ZST, 

 160 zł – absolwenci ZST i uczniowie gimnazjów. 

 

Zgłoszenia: 
 zapisy uczniów i absolwentów ZST przyjmuje Klaudia Szarkowicz z kl. 2 A, 

 zgłoszenia z gimnazjum będą przyjmowane wyłącznie na kartach zgłoszeń 

(do pobrania na stronie www.skt.zst.tarnow.pl), z nr polisy szkolnego 

ubezpieczenia uczniów, potwierdzonych przez dyrekcję szkoły, 

 karty zgłoszeń z gimnazjów wraz z wpłatą wpisowego należy dostarczyć do 

sekretariatu ZST w Tarnowie-Mościcach, ul. Kwiatkowskiego 17,  

 rezerwacja – zaliczka 50 zł do dnia 11 maja 2016 r. 

 ostateczny termin zgłoszeń mija dnia 18 maja 2016 r. 

 

 

 

Organizatorzy zapewniają; 
 przejazdy autokarem, 

 2 noclegi w domkach letniskowych,  
 2 ciepłe posiłki, 

 porcję kiełbasy i pieczywo na ognisko, 

 pamiątkowy brelok dla uczestnika, 

 dyplom uczestnictwa dla drużyny, 

 obsługę tras. 

  

Ekwipunek uczestnika: 
 plecak (dopuszczalna torba turystyczna), 

 mały plecak (na trasę), 

 obuwie do wędrówki górskiej (z protektorem), 

 okrycie przeciwdeszczowe, 

 czapeczka, 

 śpiwór, 

 dres, zmiana bielizny, skarpety, 

 obuwie lekkie do przebrania (klapki), 

 przybory do mycia, ręcznik, 

 garnuszek, nóż, łyżeczka, otwieracz do konserw, 

 zapas prowiantu na czas podróży oraz 2 dni trasy (pieczywo, konserwy, ser, masło, 

warzywa, owoce, herbata, cukier, zupki, napoje), 

 legitymacja szkolna / studencka, 

 legitymacja PTTK (członkowie PTTK), 

 książeczka GOT, 

 latarka, 

 mapa, przewodnik turystyczny.  

 

Komenda rajdu: 
 

Komandor Krzysztof Bortnowski 

Wicekomandor Klaudia Szarkowicz 

Opiekunowie grup  

 

Kontakt z organizatorem: 
 e-mail: sktzst@gmail.com 

 tel. 14 688 99 00 /01, wewn. 27 (Komandor),  796 104 981 (Wicekomandor). 
 

Odprawa uczestników z ZST i opiekunów drużyn gimnazjów: 
24 maja 2016 r. (wtorek), godz. 14.50, świetlica. 

 

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komendy Rajdu. 
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Program Rajdu 
 Dzień I - 27.05.2016 r. (piątek) 

 

Godz.   7.00 – zbiórka uczestników, Tarnów, ul. Goldhamera (obok PWSZ); 

Godz.   7.15 – przejazd autokarem z Tarnowa do punktów wyjścia na trasy; 

Godz. 11.00 - 11.30 – wyjście na trasy: 

Trasa I Jaworzec (czarny) – Krysowa – Przeł. Orłowicza (czerw.) – Połonina 

Wetlińska – Schr. PTTK „Chatka Puchatka” (żółty) – Przełęcz Wyżnia 

[ok. 5,5 h]; 
Trasa II Przełęcz Wyżnia (żółty) – Schr. PTTK „Chatka Puchatka” (czerw.) – 

Przeł. Orłowicza (żółty) – Wetlina [ok. 5 h]; 

Godz. 17.30 – zakwaterowanie w domkach Domu Wycieczkowego PTTK, 

38-608 Wetlina 15, tel. 13 468 46 15, 737 507 500; 

Godz. 19.30 – ognisko. 

 

 Dzień II - 28.05.2016 r. (sobota) 

 

Godz.   9.00 – śniadanie (przygotowane przez uczestników); 

Godz.   9.30 – przejazd do punktów wyjścia na trasy; 

Godz.   10.00 - 10.30 – wyjście na trasy: 
Trasa I Ustrzyki Górne (czerw.) – Szeroki Wierch – Przełęcz pod Tarnicą (żółty) 

– Tarnica 1346 m n.p.m – Przełęcz pod Tarnicą (nieb.) – Wołosate 

[ok. 5 h]; 

Godz. 15:30 odjazd autokaru z Wołosatego; 

Trasa II Wołosate (nieb.) – Przełęcz pod Tarnicą (żółty) – Tarnica 1346 m n.p.m. 

– Przełęcz pod Tarnicą (czerw.) – Szeroki Wierch – Ustrzyki Górne 

[ok. 4,5 h]; 

Godz. 16:00 – odjazd autokaru z Ustrzyk Górnych; 

Godz. 17.00 – ciepły posiłek; 

Godz. 19.30 – konkurs turystyczno-krajoznawczy. 

 

 Dzień III –29.05.2016 r. (niedziela) 

 

Godz.   9.00 – śniadanie (przygotowane przez uczestników);  
Godz.   9.30 – pakowanie, sprzątanie, wykwaterowanie; 

Godz. 10.00 – przejazd do Sanoka; 

Godz. 11.30 – zwiedzanie Parku Etnograficznego - Muzeum Budownictwa Ludowego; 

Godz. 14.00 – ciepły posiłek; 

Godz. 15.00 – przejazd do Żarnowca; 

Godz. 16.00 – zwiedzanie Muzeum Marii Konopnickiej; 

Godz. 17:30 – przejazd do Tarnowa (przyjazd ok. 19.00). 

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu, 

w tym przebiegu tras w zależności od warunków atmosferycznych. 

 

 

 

 

 


