KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ PRZY O/PTTK „SUDETÓW WSCHODNICH” W PRUDNIKU
ZAPRASZA NA

RAJD W NIZKÝ JESENÍK
Organizator: O/PTTK „Sudetów Wschodnich” Prudnik, ul. T. Kościuszki 56,

tel.77 4363941
Termin: 11.06. 2016r.
Cel imprezy: - poznanie szlaków Nizkého Jesenika
- aktywny wypoczynek w górach
- zdobywanie punktów do odznak turystyki kwalifikowanej

Program rajdu:
godz. 700wyjazd z Prudnika, koło PTTK, ul. T. Kościuszki
705 parking koło LIDLA
900 Jiříkov, początek trasy pieszej

Trasa piesza: JIŘIKOV, Pradědova galerie – SOVINEC, zamek – Valšovský dúl - REŠOV
Długość trasy: ok. 11 km, 260m różnicy poziomu, czas przejścia: 3.00 godz. bez odpoczynków, pkt GOT 13.

Trasa wymaga dobrej kondycji. Prowadzi przez zachodnią część Nizkého Jesenika
– z Jiříkova do doliny rzeki Oslava a następnie przez Ostrý vrch (520 mnpm) i Lesný (540mnpm) do
Rešova. Dla chętnych będzie okazja zwiedzenia rezerwatu przyrody „Rešovské vodopády”.
Zwiedzimy też Pradědovou galerie w Jiříkove, zamek Sovinec. Na trasie też inne ciekawe obiekty
krajoznawcze, miejsca widokowe
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Warunki uczestnictwa: impreza wyłącznie dla członków PTTK
Zapisy (opłata za udział) w Biurze PTTK, do 5.06 2016r.
lub telefonicznie po dokonaniu wpłaty na konto Oddziału:
BS w Prudniku nr 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001 tytuł wpłaty: Rajd w Niski Jesionik

Wpisowe: 40 zł od osoby -

(przejazd autobusem, parkingi)
Wpisowe nie podlega zwrotowi przy rezygnacji z udziału w imprezie na 7 i mniej dni przed
wyjazdem. Dzieci i młodzież pod opieką upoważnionych osób dorosłych.
Ubezpieczenie w ramach składki członkowskiej PTTK za 2016r.
Bilety do zamku Sovinec i galerii Pradziada kupujemy indywidualnie – razem ok. 150kč od osoby,
ulgowe dla dzieci i emerytów – razem ok. 100kč
Wyżywienie we własnym zakresie, REŠOV – restauracja, SOVINEC – restauracje
W korony czeskie należy zaopatrzyć się przed wyjazdem, na trasie brak możliwości wymiany walut.
Przypominamy o ubiorze stosownym do warunków pogodowych i długiej wędrówki górskiej.
Rajd w Nizky Jesenik jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego. Rajd organizowany jest na zasadach samoorganizacji siłami
wolontariatu , zgodnie ze statutem PTTK.
Regulamin jest dokumentem wewnętrznym, zatwierdzonym przez Zarząd Oddziału PTTK w Prudniku na podstawie art.10 pkt. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

komandor rajdu: Józek Hupka

www.prudnik.pttk.pl

ZAPRASZAMY!

