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Serdecznie zapraszamy na 34. edycję (tak, tak - imprezę organizujemy od 34 lat) Ogólnopolskiego
Spotkania Obieżyświatów, Trampów i Turystów. W roku 2018 odbędzie się w dniach 9-11 listopada w
Rzeszowie w gościnnych salach centrum kongresowego hotelu Prezydenckiego (ul. Podwisłocze 48).
Rzeszów gości tą najstarszą imprezę podróżniczą w Polsce już szósty raz a patronatem objęli ją Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwester Czopek oraz Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc.
Organizatorami są serwis globtroterski www.travelbit.pl a także Wydział Wychowania Fizycznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
OSOTT ma formę sympozjum, w czasie którego prezentowane są przezrocza z całego świata, plakaty
fotograficzne oraz omawiane są różne problemy związane z podróżowaniem. W sumie OSOTT to forum
wymiany informacji i spotkanie o specyficznej atmosferze, przeznaczone zarówno dla doświadczonych
podróżników jak i tych, którzy marzą o dalekich eskapadach. Wspaniale będzie się spotkać ze
OSOTT-owiczami ale także poznać nowych, których ciągle przybywa, wymienić doświadczenia i po
prostu pobyć w podróżniczej rodzinie. W tym roku zaplanowaliśmy prawie 60 prezentacji. Nowością jest
osobny dzień poświęcony górom - niedziela. Jest to realizacji wielu próśb Rzeszowian a co istotne pokażemy wyczyny naprawdę z
W piątek i sobotę pokazy będą trwać po 17 minut, natomiast dłuższe prezentacje przewidziano w
niedzielę.
W czasie OSOTT 2018 rozstrzygniemy tradycyjne konkursy:
*Konkurs NA RELACJE Z PODRÓŻY - zostaną ocenione relacje jakie przesłano do XXII tomu książki

*Konkurs FOTO-HIT 2018 - polega na eksponowaniu jednej fotografii z podróży, która uznacie jako
fotohit. Fotografia powinna mieć max rozmiar A-4 i być podklejona na kartonie o nieco większym
formacie (taki miniplakat) tak aby zmieścił się tytuł fotografii oraz hasło identyfikacyjne (godło) autora.
Każdy autor może eksponować max 3 osobne miniplakaty. Plakaty Foto-Hit prosimy umieszczać we
wskazanych do tego celu miejscach. Jednocześnie autorów prosimy o składanie w recepcji OSOTT kopert
w których znajdą się hasła autorów a także ich imiona, nazwiska, adresy e-mailowe oraz pocztowe).
Plakaty Foto-Hit prosimy umieszczać we wskazanych do tego celu miejscach. Wybór laureatów odbywa
się w głosowaniu przez uczestników imprezy - przy rejestracji otrzymuje się kupon na którym należy
wpisać tytuł i hasło jednego plakatu, który uznacie za najlepszy. Dla autorów najlepiej ocenionych prac
czeka sprzęt fotograficzny ufundowany prze firmę Fuji.
W czasie trwania imprezy zaplanowaliśmy szereg innych konkursów z cennymi nagrodami w postaci
sprzętu turystycznego.
Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie uczestnictwa , ponieważ pojemność sali konferencyjnej jest
ograniczona. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na www.travelbit.pl/osott
i wpłatę symbolicznej kwoty 10 zł (dziesięć złotych !!!) na konto:
Uniwersytet Rzeszowski - 43 1030 1999 7896 0000 0170 0099 z dopiskiem OSOTT
Na wszelki wypadek prosimy zabrać ze sobą dowód wpłaty. Można także dokonać wpłaty na miejscu ale
prosimy pamiętać, że pierwszeństwo będą miały osoby, które dokonają wpłaty wcześniej.
Strona 1/8

Uniwersytet Rzeszowski
Niedziela to dzień otwarty i wtedy wstęp jest bezpłatny.
Jeżeli chodzi o zakwaterowanie - hotel Prezydencki oferuje promocyjne ceny dla OSOTT-owiczów ale
można skorzystać z innych opcji noclegowych w Rzeszowie, których w tym mieście nie brakuje.
W czasie rejestracji uczestnicy otrzymają identyfikatory - prosimy o ich noszenie w czasie imprezy.
I to wszystko - czekamy na Was i zapewniamy, że warto być członkiem globtroterskiej rodziny

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM OSOTT 2018
Co tu dużo mówić - wystarczy spojrzeć - cały świat u Waszych stóp. Na liczne sugestie Rzeszowian,
niedziela jest , w tym roku, Dniem Gór.
9 LISTOPADA (PIĄTEK)
17:00
Śladami Marszałka Piłsudskiego

Mirek i Magda Osip-Pokrywka

Mołdawia i Rumunia motocyklem - tak daleko i tak blisko

Katarzyna i Paweł Kosturek

Dookoła jeziora Kivu (Rwanda, Demokratyczna Republika Kongo)

Tomasz Lipecki

18:00
Rejs po Amazonce

Małgorzata Maniecka

Porto Santo - wyspa do odkrycia Wojciech Dąbrowski
W poszukiwaniu Arki Przymierza (Etiopia) Jędrzej Majka
19:00
Kraj Kanaków (Nowa Kaledonia, Oceania) Jerzy Grębosz
10 lat podróży wokół Bałtyku

Krzysztof Batycki, Agnieszka Dąbrowska

Rejs po grenlandzkim fiordzie Tomasz Cukiernik
20:00
Fidżi i Vanuatu Artur Morawiec
Islandia pod namiotem z dziećmi

Paweł Chudzicki

Śladami złota Andrzej Śliwa
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21:00
Kamperem przez świat - Azja Środkowa 2018 Teresa i Andrzej Walczak
Nowa Zelandia autostopem Anna Zapolska
Kazachowie - mistrzowie logistyki i infrastruktury transportowej Grzegorz Smułek
22:00
Islandia - kraina lodu i ognia Anton Hański
Wolno biegać czyli zwiedzanie przez bieganie Monika Coś
Świąteczno-Noworoczny Cypr Beata Rujner

10 LISTOPADA (SOBOTA)
10:00
Sułtanat Brunei - mały kraj na końcu świata
Algieria mało znana

Dorota Konopska

Małgorzata Maniecka

Kazbek i trekking po Gruzji - impresje góroholiczki Justyna Karaś
11:00
Uganda Joanna Morawiec
Tu umierać nie wolno - wyspa bez kotów Grzegorz Smułek
Portugalia bawi się wybornie - migawki z Lizbony i Porto - Piotr Wiland
12:00
Fundacja MEDyARTE Tomasz Mazur, Małgorzata Trubshaw
Filipiny i Brunei

Agnieszka Stryczek

Madagaskar tam gdzie rośnie wanilia Jędrzej Majka
13:00
Motocyklem przez 4 kontynenty Grzegorz Malicki
Od Senegalu do Beninu (cz. 1) Małgorzata Mycke-Dominko
Od Senegalu do Beninu (cz. 2) Marek Dominko
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14:00
Bike Jamboree: rowerem przez zimę

Iśka Marchwica, Karolina

Szamani i łowcy głów - motocyklem przez Indie
Algieria - z Tuaregami przez świat
15:00 - 16:00

Dorota Wójcikowska, Witold Palak

Krzysztof Kobus

PRZERWA

16:00
Jedwabny Szlak rowerem Ewa Świderska
Między Kapsztadem a Kilimandżaro - czas zmian

Andrzej Śliwa

TransNegev

Marcin Jakub Korzonek

17:00
Wschodni Tybet już otwarty Wojciech Dąbrowski
Burka w Nepalu nazywa się sari Edyta Stępczak
Dwa lata autostopem przez Afrykę

Monika Masaj

18:00
Część oficjalna
Edukacja na końcu świata - Afryka

Wojciech Walat

19:00
Kirgistan - moja wyprawa od Tien Szanu po Pamir Łukasz Łagożny
Jachtostopem i autostopem z Podlasia do Meksyku Tomasz Jakimiuk
Namibia - przez pustynię i busz Anna Olej-Kobus
20:00
We dwoje na szczytach Everestu i Lhotse Sylwia Bajek, Szczepan Brzeski
Śladami Arki Przymierza (Etiopia) Bartek Rubik
21:00
Plantacje ananasów i inne sprawy rodzinne (Vanuatu, Oceania) Jerzy Grębosz
Biedni i bogaci - Z Bangladzeszu i Madagaskaru do Omanu
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Papua, Korowajowie Paweł Krzyk
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22:00
Harar mistyków, kolorów i poetów (Etiopia) Elżbieta i Andrzej Lisowscy
Z dziećmi w Syczuanie - Joanna Mrówka
Hawana moja miłość

Grzegorz Malicki

11 LISTOPADA (NIEDZIELA) DZIEŃ GÓR
Na początek dwa filmy: ekologiczna wędrówka wokół Tatr (Marek Kamiński) a także pełen wysiłku
treking granią Pirenejów - od Atlantyku do Morza Śródziemnego (Bogusław Hynek ).
Potem himalajska
wykonaniu mieszkańców Podkarpacia. Najwyższej klasy wyczyn i zapierające dech w piersiach widoki Mt
Everest, K2, Lhotse). W uzupełnieniu bardzo ciekawe opowieści medyczne - lekarza wędrującego po
świecie i medyka niosącego pomoc w najbardziej ekstremalnych warunkach. A na zakończenie
sympatyczna opowieść o 150 latach historii turystyki w Tatrach - autorka zaprezentuje XIX-wieczny
sprzęt turystyczny.
10:00
No trace Tatra - czyli pieszo wokół Tatr z Markiem Kamińskim (film) 30 min
HPR Pireneje - przekraczając własne granice, Bogusław Hynek (film) 30 min
11:00
Himalaje indyjskie na motocyklu

Dorota Wójcikowska, Witold Palak

11:45
Tam i z powrotem bezpiecznie - opowieść lekarza

Damian Okruciński

12:30
Mój Mt Everest Łukasz Łagożny
13:15
Medycyna na terenach dzikich i niedostępnych

Przemysław Guła

13:45
Polskie wejścia na K-2 Piotr Tomala
14:30
Jak kochać Tatry? Iśka Marchwica
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Andrzej Urbanik, Maciej Brożyna, Łukasz Godek
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