Komisja Turystyki Górskiej przy PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku

zaprasza na

Nocny Rajd Andrzejkowy
26.11. /27.11. 2016 r.

Zbiórka dnia 26.XI.2016 r.- sobota godz. 18:00 parking przy basenie
OSiR w Prudniku, ul. Parkowa
Godz. 18:05 odjazd prywatnymi samochodami do Jarnołtówka (kto ma wolne miejsce
w samochodzie zabiera pasażera - kontakt na fb),
Godz. 18:30 wymarsz z parkingu przed „Ziemowitem” w Jarołtówku przez Przełęcz Pod Pasterką
(472 mnpm), Drogą Amalii, ścieżką Langego do schroniska pod Biskupia Kopą (850 mnpm) lub od
kapliczki do Przełęczy Pod Kopą (Mokra 711 mnpm), a następnie wzdłuż granicy polsko – czeskiej na
szczyt Biskupiej Kopy (890,6 mnpm) skąd zejdziemy do schroniska pod Biskupia Kopą, przy
sprzyjających warunkach pogodowych – ognisko (aprowizacja własna), wieczór z piosenką
turystyczną przy dźwiękach gitary do godz. 24:00
ok. godz. 24:00 planowany wymarsz ze schroniska do parkingu przy „Ziemowicie”, powrót do
Prudnika.
Osoby, które nie wracają w nocy do Prudnika, rezerwują indywidualnie nocleg
w Schronisku pod Biskupią Kopą: tel. 77 439 75 84, e-mail: biskupiakopa@wp.pl
Cel rajdu: popularyzacja turystyki górskiej, aktywny wypoczynek, integracja środowiska
turystycznego, zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej,
Warunki uczestnictwa: W rajdzie może uczestniczyć każdy, kto zapewni sobie transport
Należy zabrać: latarkę lub czołówkę, wygodne buty i odpowiedni ubiór do uprawiania turystyki
górskiej, śpiewnik turystyczny, aparat dla utrwalania wspólnie spędzonych chwil, dobry humor.
Każdy z uczestników rajdu ponosi wszelką odpowiedzialność za postępowanie niezgodne z Kartą
Turysty oraz wyrządzone szkody. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany
programu, gwarantuje pogodę, choćby deszcz lub śnieg oraz inne dolegliwości lub niedogodności
związane z uprawianiem turystyki górskiej nocą. Uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania
przepisów obowiązujących w parkach krajobrazowych Komandor Rajdu posiada prawo interpretacji
niniejszego regulaminu, rozstrzyga ewentualne spory i zastrzeżenia złożone przez uczestników rajdu.

Członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni,
nie zrzeszeni w PTTK– ubezpieczenie we własnym zakresie OBOWIĄZKOWE.
Odpowiedzialny za organizację rajdu Antoni Węglarz
Punkty do GOT zdobyte na trasie:
Jarnołtówek – Schronisko Pod Biskupią Kopą S.18 - 7 pkt,
Schronisko Pod Biskupią Kopą – Biskupia Kopa S.18 - 2 pkt,
Biskupia Kopa - Schronisko Pod Biskupią Kopą S.18 – 1 pkt,
Schronisko Pod Biskupią Kopą – Jarnołtówek S.18 - 3 pkt,
Przełęcz Pod Kopą – Biskupia Kopa S.18 - 3 pkt.

