
 X Jubileuszowy Rajd Górski ZST 

„Wehikuł 30-lecia SKT” 
 

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

Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie. Poprzednie „Wehikuły” 

odbyły się w Bieszczadach (2), Pieninach, Górach Świętokrzyskich, Beskidzie 

Żywieckim (2), Beskidzie Śląskim, Beskidzie Sądeckim (2). Tym razem, w roku 

Jubileuszu 30-lecia SKT, będziemy wędrować ponownie po Bieszczadach, w dniach 

1 – 3 czerwca 2022 r. a na Rajd zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. 

 

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: 
 uczczenie Jubileuszu 30-lecia SKT „Wehikuł”, 

 promocja Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie, 

 propagowanie czynnego wypoczynku, 

 popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej i GOT PTTK, 

 ukazanie piękna Bieszczadów, 

 zwiedzenie Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu i Zamku Kamieniec; 

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

 

Uczestnictwo: 
 w rajdzie mogą brać udział uczniowie i absolwenci ZST oraz zorganizowani 

w 10-osobowe drużyny uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych pod opieką 

wyznaczonego przez dyrektora szkoły opiekuna. 

 

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

 230 zł – pozostali uczniowie ZST, 

 250 zł – uczniowie szkół podstawowych i absolwenci ZST.  

 

Zgłoszenia: 
 uczniowie ZST – Gabriela Tabaczyńska kl. 2 TAT oraz Tomasz Pikusa (s. 24p) 

 rezerwacja miejsca – zaliczka 100  zł do dnia  28 kwietnia 2022 r. 

 drużyny ze szkół podstawowych (na kartach zgłoszeń) i absolwenci – Paweł Golec  

 ostateczny termin zgłoszeń mija dnia 12 maja 2022 r. 

 

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komendy Rajdu. 

Komenda rajdu: 
 

Komandor Paweł Golec 

Szef organizacyjny Gabriela Tabaczyńska 

 

Opiekunowie Grup ZST Anna Różycka 

 Tomasz Pikusa 

Obsługa tras:  

Trasa I Justyna Pytel  

Trasa II Jan Kiełbania 

Trasa III Gabriela Tabaczyńska 

 

Organizatorzy zapewniają; 
 przejazdy autokarem, 

 2 noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie, 

 bilety wstępu do Bieszczadzkiego Parku Narodowego i muzeów,  
 2 obiadokolacje, 

 porcję kiełbasy i pieczywo na ognisko,  

 pamiątkowy brelok dla każdego uczestnika, 

 obsługę tras.  
 

Ekwipunek uczestnika: 
 plecak (dopuszczalna torba turystyczna), 

 mały plecak (na trasę), 

 obuwie do wędrówki górskiej (z protektorem), 

 okrycie przeciwdeszczowe, 

 stuptuty, 

 czapeczka, 

 śpiwór, 

 dres, zmiana bielizny, skarpety,   

 koszulka klubowa (członkowie SKT), 

 obuwie lekkie do przebrania (klapki), 

 przybory do mycia, ręcznik, 

 legitymacja szkolna / studencka, 

 legitymacja PTTK (członkowie PTTK), 

 książeczka GOT, 

 latarka, mapa (aplikacja), przewodnik turystyczny, 

 garnuszek, nóż, łyżeczka, 

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

pobytu - śniadanie, trasa (pieczywo, konserwy, ser, masło, warzywa, owoce, 

herbata, cukier, zupki, napoje), 

 

Odprawa uczestników z ZST: 
24 maja 2022 r. (wtorek), godz. 14.50, sala 211p - obecność obowiązkowa! 

 

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


 Program Rajdu 
 Dzień I – 01.06.2022 r. (środa)  

Godz.   6.45 – zbiórka uczestników – ul. Goldhammera w Tarnowie (ANS), 

Godz.   7.00 – przejazd autokarem z Tarnowa do punktów wyjścia na trasy,   

Godz. 11.30 - 12.00 – wyjście na trasy: 

Trasa I. Jaworzec most (bez zn., czarny) – Bacówka PTTK „Jaworzec”– Krysowa 

840 m n.p.m. – Przełęcz Orłowicza [ok. 4 h] 

Trasa II. Kalnica (czerwony) – Smerek 1222 m n.p.m. – Przełęcz Orłowicza 

[ok. 3,5 h] 

Trasa III.  Przełęcz Wyżnia (żółty) – Schr. PTTK „Chatka Puchatka” (czerwony)  – 

Osadzki Wierch 1253 m n.p.m. – Przełęcz Orłowicza [ok. 4 h] 

Godz. 16.00 – uroczyste rozpoczęcie Rajdu, 

Godz. 16.15 – przejście: Przełęcz Orłowicza (żółty) – Wetlina-Stare Sioło [ok. 1 h], 

Godz. 17.15 – przejazd autokarem do Wetliny, 

Godz. 17.30 – obiadokolacja, 

Godz. 18.30 – zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie, 

38-608 Wetlina 16, tel. 13 468 46 06, 606 911 677, 

Godz. 19.30 – ognisko z pieczeniem kiełbasy. 

 

 Dzień II – 02.06.2022 r. (czwartek) 

Godz.   9.00 – śniadanie (przygotowane przez uczestników), 

Godz.   9.30 – przejazd do punktów wyjścia na trasy, 

Godz. 10.00 – 11:00 – wyjście na trasy: 

Trasa II. Przełęcz Wyżniańska (zielony) – Mała Rawka 1272 m n.p.m. (żółty) –

Wielka Rawka 1307 m n.p.m. (niebieski) – Krzemieniec 1221 m n.p.m. – 

Wielka Rawka – Rzeczyca Ustrzyki Górne [ok. 6 h] 

Trasa III. Ustrzyki Górne (czerwony) – Szeroki Wierch – Przełęcz pod Tarnicą 

(żółty) – Tarnica 1346 m n.p.m. – Przełęcz pod Tarnicą (niebieski) – 

Wołosate [ok. 5,5 h] 

Godz. 16.30 – odjazd autokaru z Wołosatego. 

Trasa I. Wołosate (niebieski) – Przełęcz pod Tarnicą  (żółty) – Tarnica 1346 m 

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

[ok. 5,5 h] 

Godz. 17.30 – obiadokolacja, 

Godz. 19.30 – konkurs turystyczno-krajoznawczy (ognisko). 

 

 Dzień III –03.06.2022 r. (piątek) 

Godz.   8.30 – śniadanie (przygotowane przez uczestników), 

Godz.   9.00 – pakowanie, sprzątanie, wykwaterowanie, 

Godz. 10.00 – przejazd do Żarnowca, 

Godz. 12.00 – zwiedzanie Muzeum Marii Konopnickiej, 

Godz. 14.00 – przejazd do Odrzykonia, 

Godz. 14.30 – zwiedzanie Zamku Kamieniec, 

Godz. 16.00 – przejazd do Tarnowa (przyjazd ok. 18.00). 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu, w tym przebiegu tras 

w zależności od warunków atmosferycznych. 

 

 

 


