
 

 

 

 

IX Szkolny Rajd Górski ZST 

"Beskidzki Wehikuł" 

 

 

 
 

 

 

 

 

Beskid Sądecki, 17-18 czerwca 2021 r. 
 

Wpisowe: 

 80 zł – członkowie SKT PTTK ”Wehikuł” (z opłaconą składką na 

Radę Rodziców), 

 90 zł – pozostali uczniowie ZST (z opłaconą składką na Radę 

Rodziców), 

 100 zł – pozostali uczniowie oraz absolwenci ZST.  

 

Zgłoszenia: 

Zapisy wraz z wpłatą wpisowego (możliwy przelew) oraz 

ZEZWOLENIEM/OŚWIADCZENIEM rodzica (możliwy e-mail) 

przyjmuje kol. Kacper Barwacz z kl. 2 TF do dnia 14 czerwca br. 

 

Szkolny Klub Turystyczny PTTK „Wehikuł” przy ZST, 

Dyrekcja i Rada Rodziców ZST 

zapraszają na 

IX Szkolny Rajd Górski ZST "Beskidzki 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), Beskidzie Śląskim (2015) i Beskidzie Sadeckim (2019). W roku 

2020 z powodu pandemii impreza została odwołana 

 

Cele Rajdu: 

● propagowanie czynnego wypoczynku, 

● popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej i GOT PTTK, 

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

● ukazanie walorów turystyczno-krajoznawczych Beskidu Sądeckiego, 
● zdobycie szczytu Korony Gór Polski – Radziejowej (1262 m n.p.m.). 

 

Program Rajdu: 

Dzień I - 17.06.2021 r. (czwartek) 

● 8.45 – zbiórka uczestników – Dworzec PKP Tarnów, 

● 9.15 – przejazd pociągiem z Tarnowa do Rytra, 

● 11.30 – trasa: Rytro (nieb.) – Schronisko PTTK na Przehybie / ~ 6 godz. 
● 17.30 – zakwaterowanie w Schronisku PTTK na Przehybie 

(tel. 18 442 13 90, 502 628 805), 

● 19.00 – ognisko. 

Dzień II – 18.06.2021 r. (piątek) 
● 9.00 – śniadanie (przygotowane przez uczestników), 

● 9.30 – pakowanie, sprzątanie, wykwaterowanie, 

● 10.00 – trasa: Schronisko PTTK na Przehybie (czerw.) – Radziejowa (1262 m n.p.m.) 

– Niemcowa (żółty) – Piwniczna-Zdrój / ~ 7 godz. 
● 17.00 – ciepły posiłek, 

● 18.32 – przejazd do Tarnowa (planowany przyjazd 20.24). 

 

Ekwipunek: 

● wygodny plecak, 

● obuwie do wędrówki górskiej (z protektorem), 

● stuptuty, kurtka (okrycie przeciwdeszczowe), czapeczka, 

● koszulka klubowa (członkowie SKT), 
● dres, zmiana bielizny i skarpet, 

● obuwie lekkie do przebrania w schronisku (klapki), 

● 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). 

 

Odprawa uczestników:  

14 czerwca 2021 r. (poniedziałek), godz. 14.50, sala 205p - obecność obowiązkowa! 


