
 

 

Planujesz wyjazd 

na wycieczkę lub 

zamierzasz wyjechać za 

Spraw sobie Mięęęędzynarodow
         Dzięki niej : 

• moŜesz korzystać z tańszych noclegów w ponad 5000 schroniskach młodzieŜowych 

znajdujących się na terenie 78

      Dodatkowo, jeśli nie masz ukończonego 26 roku Ŝycia będą przysługiwać Ci:

• zniŜki komunikacyjne, tańsze wstępy do muzeów, teatrów, na baseny czy na wyciągi 

narciarskie.  

Koszt legitymacji 

dzieci, młodzieŜ szkolna i studencka

nauczyciele czynni i emerytowani 

oraz inne osoby 

A jeśli chcesz korzystać z tańszych noclegów (do 25%)

młodzieŜowych w Polsce

która co roku jest prolongowana po opłaceniu składki

Koszt legitymacji  kartonow

 

młodzieŜ szkolna 

oraz opiekunowie SK PTSM

młodzieŜ akademicka do 26 lat

nauczyciele czynni i emerytowani

inne osoby
 

Legitymacje PTSM wystawia
Polskie Towarzystwo Schronisk MłodzieŜowych

Zarząd Oddziału w Krośnie,
38 – 400 Krosno, 

od poniedziałku do piątku w godz. 
www.ptsmkrosno.org.pl

Druki aplikacji na leg. międzynarodową lub deklaracji na leg. kartonową moŜna pobrać z

 i wypełnione przesłać pocztą elektroniczną na nasz adres.

Planujesz wyjazd  

na wycieczkę lub 

zamierzasz wyjechać za 

granicę ? 
 

dzynarodowąąąą Legitymacjęęęę 

moŜesz korzystać z tańszych noclegów w ponad 5000 schroniskach młodzieŜowych 

znajdujących się na terenie 78 państw całego świata oraz w 250 na terenie Polski
 

Dodatkowo, jeśli nie masz ukończonego 26 roku Ŝycia będą przysługiwać Ci:

zniŜki komunikacyjne, tańsze wstępy do muzeów, teatrów, na baseny czy na wyciągi 

 

Koszt legitymacji plastikowej (zagranicznej i krajowej) to:

 

dzieci, młodzieŜ szkolna i studencka 

 

25,00 zł 

nauczyciele czynni i emerytowani  

oraz inne osoby  

 

45,00 zł 
 

A jeśli chcesz korzystać z tańszych noclegów (do 25%) schroniskach

ce – wyrób sobie legitymacje kartonową PTSM, 

która co roku jest prolongowana po opłaceniu składki
 

kartonowej PTSM (tylko na terenie Polski)

JUNIOR 

Wpisowe Składka roczna

młodzieŜ szkolna  

oraz opiekunowie SK PTSM 

9,00 zł 7

młodzieŜ akademicka do 26 lat 14,00 zł 12

SENIOR 

nauczyciele czynni i emerytowani 12,00 zł 10

inne osoby 18,00 zł 1

Legitymacje PTSM wystawia 
Polskie Towarzystwo Schronisk MłodzieŜowych

Zarząd Oddziału w Krośnie, 
400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1 (pok.113 ), 

od poniedziałku do piątku w godz. otwarcia Biura: tel./fax / 13 43
www.ptsmkrosno.org.pl,  e-mail: zoptsmkrosno@poczta.onet.pl

 

Druki aplikacji na leg. międzynarodową lub deklaracji na leg. kartonową moŜna pobrać z

i wypełnione przesłać pocztą elektroniczną na nasz adres.

zamierzasz wyjechać za 
   

 PTSM !!! 

moŜesz korzystać z tańszych noclegów w ponad 5000 schroniskach młodzieŜowych 

na terenie Polski 

Dodatkowo, jeśli nie masz ukończonego 26 roku Ŝycia będą przysługiwać Ci: 

zniŜki komunikacyjne, tańsze wstępy do muzeów, teatrów, na baseny czy na wyciągi 

plastikowej (zagranicznej i krajowej) to: 

,00 zł 

,00 zł 

schroniskach 

wyrób sobie legitymacje kartonową PTSM,  

która co roku jest prolongowana po opłaceniu składki 

(tylko na terenie Polski) 

Składka roczna 

7,00 zł 

12,00 zł 

10,00 zł 

17,00 zł 

Polskie Towarzystwo Schronisk MłodzieŜowych 

13 43 236 98 
zoptsmkrosno@poczta.onet.pl 

Druki aplikacji na leg. międzynarodową lub deklaracji na leg. kartonową moŜna pobrać z naszej strony 

i wypełnione przesłać pocztą elektroniczną na nasz adres. 


