
 

 
 

 
                                                                   
 
 
 

REGULAMIN 
Wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin o niskich dochodach 

krzewiące wartości i tradycje narodowe Małych Ojczyzn 
 
Organizatorzy:  
Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku 
 Schronisko Młodzieżowe PTSM „ALKO” w Rzeszowie  
 
Uczestnicy zadania wraz z nauczycielami zwiedzą Rzeszów, miejsca pamięci narodowej, zapoznają się 
z kulturą i tradycją ludową Rzeszowa. Będą uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych, których celem 
jest zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez turystykę  
i krajoznawstwo. Podczas realizacji zadania dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie Podziemnej Trasy 
Turystycznej „Rzeszowskie piwnice” oraz Muzeum Dobranocek. Noclegi dla chętnych grup wycieczek 
edukacyjnych przygotowane będą w Schronisku Młodzieżowym PTSM w Rzeszowie, Rynek 25. Dzieci  
i młodzież pod opieką nauczycieli przygotują kolację oraz śniadanie w kuchni samoobsługowej 
schroniska. Zapoznają się z Regulaminem Schroniska, zwiedzą liczne wystawy, które są 
zorganizowane w schronisku, zapoznają się z historią schroniska oraz zwiedzą podziemia schroniska, 
które mieszczą się na trzech kondygnacjach. Udział w wycieczkach edukacyjnych jest bezpłatny. 
 
Harmonogram wycieczek edukacyjnych 
11.06.2019 – 50 osób 
- Podziemna Trasa Turystyczna godz. 14.00, 14.15, 
- Muzeum Dobranocek godz.15.00, 
- zajęcia w Schronisku Młodzieżowym PTSM w Rzeszowie, Rynek 25, przed lub po zwiedzeniu 
   Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Muzeum Dobranocek, 
- zwiedzanie  atrakcji i zabytków Rzeszowa odbywa się z nauczycielami i opiekunami grup, 
 
12.06.2019 – 50 osób 
- Podziemna Trasa Turystyczna godz. 13.00, 13.15, 
- Muzeum Dobranocek godz. 12.00, 
- zajęcia w Schronisku Młodzieżowym PTSM w Rzeszowie, Rynek 25, przed lub po zwiedzeniu 
   Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Muzeum Dobranocek, 
- zwiedzanie  atrakcji i zabytków Rzeszowa odbywa się z nauczycielami i opiekunami grup, 
 
13.06.2019 – 50 osób 
- Podziemna Trasa Turystyczna godz. 13.00, 13.15, 
- Muzeum Dobranocek godz. 11.30, 
- zajęcia w Schronisku Młodzieżowym PTSM w Rzeszowie, Rynek 25, przed lub po zwiedzeniu 
   Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Muzeum Dobranocek, 
- zwiedzanie  atrakcji i zabytków Rzeszowa odbywa się z nauczycielami i opiekunami grup, 
 
14.06.2019 – 50 osób 
- Podziemna Trasa Turystyczna godz. 13.00, 13.15, 
- Muzeum Dobranocek godz. 11.30, 
- zajęcia w Schronisku Młodzieżowym PTSM w Rzeszowie, Rynek 25, przed lub po zwiedzeniu 
   Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Muzeum Dobranocek, 
- zwiedzanie  atrakcji i zabytków Rzeszowa odbywa się z nauczycielami i opiekunami grup, 



 
Postanowienia koocowe: 
1. Wycieczki edukacyjne w Rzeszowie będą realizowane w dniach od 11.06 – 14.06.2019 roku po 
uzgodnieniu terminu z organizatorem. Szczegółowych informacji udziela Marian Dzimira, telefon: 
605 144 102. Liczba miejsc jest ograniczona /maksymalnie 200 osób/. 
2. Uczestnicy wycieczek edukacyjnych otrzymają w schronisku poczęstunek.  
3. Zgłoszenie udziału w zadaniu publicznym pn. Wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
szkolnej z rodzin o niskich dochodach krzewiące wartości i tradycje narodowe Małych Ojczyzn jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników zadania 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz.U.2018 poz.1000) oraz wyrażeniem zgody na umieszczanie zdjęd uczestników zadania na 
stronie internetowej www.ptsm-alko.pl i www.powiatprzeworski.pl wyłącznie w celach 
promocyjnych i informacyjnych o realizowanym zadaniu publicznym. 
4. Niniejszy regulamin wycieczek oraz karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej 
Schroniska Młodzieżowego PTSM „ALKO” w Rzeszowie www.ptsm-alko.pl . 
5. Ubezpieczenia uczestników dokonują jednostki delegujące lub uczestnicy dokonują ich we 
własnym zakresie. Opiekę nad dziedmi i młodzieżą podczas realizacji poszczególnych zadao sprawują 
nauczyciele i rodzice delegowani przez szkołę.  Za ewentualne wypadki i zdarzenia podczas realizacji 
poszczególnych zadao projektu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Powiatu Przeworskiego 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                      Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych 
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