
Szkolny Rajd Górski  ZST 

„Sądecki Wehikuł” 
 

Rajdy „Wehikuł” organizowane są od 2011 roku i są główną imprezą 

turystyczną Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie. Poprzednie 

„Wehikuły” odbyły się 2-krotnie w Bieszczadach (2011, 2017) i Beskidzie Żywieckim 

(2014, 2018) oraz w Pieninach (2012), Górach Świętokrzyskich (2013) i Beskidzie 

Śląskim (2015). W tym roku zapraszamy w dniach 27-29 maja 2019 r. w Beskid 

Sądecki na „Sądecki Wehikuł” (który odbędzie się niezależnie od strajku). 

 

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: 
 propagowanie czynnego wypoczynku, 

 popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej i GOT PTTK oraz geocachingu, 

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

 ukazanie walorów turystyczno-krajoznawczych Beskidu Sądeckiego, 

 zwiedzenie Piwnicznej-Zdrój. 

 

Uczestnictwo: 
 w Rajdzie mogą brać udział uczniowie i absolwenci ZST, zorganizowani w drużyny 

lub indywidualnie. 

 

Wpisowe: 
 100 zł – członkowie SKT PTTK ”Wehikuł”, 

 120 zł – pozostali uczniowie i absolwenci ZST, 

 +15 zł – dopłata do trasy III (bus, kolej gondolowa). 

 

Zgłoszenia: 
 zapisy przyjmuje Komandor Rajdu - Filip Kostecki kl. 3 Ia oraz kierownicy tras: 

Kacper Banaś kl. 3 T, Marek Gasiciel kl. 3 M, Bartosz Krochmal  kl. 3 Ia,  

 rezerwacja miejsca – zaliczka 50 zł do dnia 30 kwietnia 2019 r. 

Uwaga! możliwa wpłata zaliczki lub pełnego wpisowego na konto nr 

09102049550000790202232528 - Filip Kostecki, 

z podaniem w tytule: „Nazwisko – Wehikuł”, 

 ostateczny termin zgłoszeń (z dostarczonym zezwoleniem rodziców) mija dnia 

17 maja 2019 r. 

 

Odprawa uczestników: 
22 maja 2019 r. (środa), godz. 14.55, sala 210p - obecność obowiązkowa! 

Komenda Rajdu: 
 

Komandor Filip Kostecki 

  

Opiekun trasy I Krzysztof Bortnowski 

Opiekun trasy II Zygmunt Nędza 

Opiekun trasy III (kier. wyc.) Paweł Golec 

 

Obsługa tras:  

Bartosz Krochmal (kierownik trasy I) Krystian Pilas 

Marek Gasiciel (kierownik trasy II) Miłosz Chlebuś  

Kacper Banaś (kierownik trasy III) Krzysztof Nytko 

 

Organizatorzy zapewniają: 
 przejazdy pociągiem, 

 przejazd busem i kolejką gondolową (trasa III), 

 2 noclegi w schronisku górskim, 

 2 ciepłe posiłki w schronisku, 

 porcję kiełbasy i pieczywa na ognisko, 

 lody w Piwnicznej Zdrój, 

 pamiątkowy brelok dla uczestnika, 

 obsługę tras.  
  

Ekwipunek uczestnika: 
 plecak, 

 mały plecak (na trasę 2-go dnia), 

 obuwie do wędrówki górskiej (z protektorem), 

 stuptuty, 

 kurtka (okrycie przeciwdeszczowe), 

 czapeczka, 

 koszulka klubowa (członkowie SKT), 

 dres, zmiana bielizny, skarpety, 

 obuwie lekkie do przebrania w schronisku (klapki), 

 śpiwór (w razie braku dopłata za pościel 12 zł), 

 przybory do mycia, ręcznik, 

 legitymacja szkolna/studencka (zniżki!), 

 legitymacja PTTK (członkowie PTTK – zniżki!), 

 książeczka GOT, 

 latarka, mapa (aplikacja), przewodnik turystyczny (wersja elektroniczna), 

 garnuszek, nóż, łyżeczka, otwieracz do konserw, 

 zapas prowiantu na czas podróży i 1-szy dzień wędrówki (kanapki) oraz 2 dni 

pobytu (pieczywo, konserwy, ser, masło, warzywa, owoce, herbata, cukier, zupki, 

napoje). 

 

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komendy Rajdu.

http://www.skt.zst.tarnow.pl/
http://www.zst.tarnow.pl/


 

Program Rajdu 

 
Dzień I - 27.05.2019 r. (poniedziałek) 

 Godz. 6.25 – zbiórka uczestników – Dworzec PKP Tarnów, 

 Godz. 6.46 – przejazd pociągiem z Tarnowa do punktów wyjścia na trasy, 

 Godz. 9.30 - 10.30 – wyjście na trasy: 

 Trasa I. Rytro (czerw.) – Schronisko Cyrla – Hala Pisana – Schronisko PTTK 

Hala Łabowska [ok. 6 h]; 

 Trasa II. Łomnica-Zdrój (żółty) – Schronisko PTTK Hala Łabowska [ok. 5 h]; 
 Trasa III. Krynica-Zdrój – przejazd busem do Czarnego Potoku – przejazd 

kolejką gondolową - Jaworzyna Krynicka-1114 m n.p.m. (czerw.) – Runek – 

Schronisko PTTK Hala Łabowska [ok. 5 h], 

 Godz. 16.30 – zakwaterowanie w Schronisku PTTK Hala Łabowska 

(33-336 Łabowa, tel. 18 447 64 53, tel. kom. 600 890 864), 

 Godz. 17.30 – ciepły posiłek, 

 Godz. 20.00 – ognisko. 

 

 

Dzień II - 28.05.2019 r. (wtorek) 

 Godz.   9.00 – śniadanie (przygotowane przez uczestników), 

 Godz. 10.00 – wyjście na trasy: 

 Trasa I. Schronisko PTTK Hala Łabowska (żółty) – Łomnica-Zdrój [Króle] (bez 

znaków) – Łomnica-Zdrój [Duże] (nieb.) – Schronisko PTTK Hala Łabowska 

[ok. 5,5 h]; 

 Trasa II. Schronisko PTTK Hala Łabowska (czerw.) – Runek-1080 m n.p.m. 

(nieb.) – Bacówka PTTK Nad Wierchomlą – Runek (czerw.) – Schronisko PTTK 

Hala Łabowska [ok. 6,5 h]; 

 Trasa III. Schronisko PTTK Hala Łabowska (czerw.) – Hala Pisana – Schronisko 

Cyrla – Hala Pisana -  Schronisko PTTK Hala Łabowska [ok. 6,5 h], 

 Godz. 17.30 – ciepły posiłek, 

 Godz. 20.00 – ognisko. 
 

 

Dzień III –29.05.2019 r. (środa) 

 Godz.   9.00 – śniadanie (przygotowane przez uczestników), 

 Godz.   9.30 – pakowanie, sprzątanie, wykwaterowanie, 

 Godz. 10.00 – wyjście na trasę: 

 Schronisko PTTK Hala Łabowska (nieb.) – Piwniczna-Zdrój [ok. 4 h], 

 Godz. 14.00 – zwiedzanie miasta, wyjście na lody, 

 Godz. 15.55 – przejazd do Tarnowa (planowany przyjazd 18.24). 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu, w tym przebiegu tras, 

w zależności od warunków atmosferycznych i innych ważnych przyczyn 

uniemożliwiających jego realizację. 

 

 

 

 

 


