Komisja Turystyki Górskiej przy PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku

zaprasza na

Nocny Rajd Andrzejkowy
25.11. /26.11. 2017 r.

Zbiórka dnia 25.XI.2017 r.- sobota godz. 16:25
parking przy basenie OSiR w Prudniku, ul. Parkowa
sobota:
Godz. 16:30 wymarsz z Prudnika (270 m n.p.m.) szlakiem niebieskim do Dębowca (365 m n.p.m.),
następnie szlakiem czerwonym przez Długotę (457 m n.p.m.) do Wieszczyny – trasa łatwa na ok. 2 ¼
godz. marszu , o dł. 8,5 km. , suma podejść 249 m, suma zejść 184 m.
Godz. 19:00 ognisko przy SSM w Wieszczynie, wieczór „Andrzejkowy” z wróżbami i zabawami,
piosenką turystyczną przy dźwiękach gitary do godz. 24:00, nocleg .
niedziela:
Godz. 9:00 wymarsz z Wieszczyny szlakiem żółtym granicznym przez Mostek Antoniego i Romana,
Mostek Stanisława, Wróblik (396 m n.p.m.), Mostek Andrzeja, następnie szlakiem rowerowym do
szlaku niebieskiego i do Polany Kucharskiego, na Klasztorną Górę, skąd szlakiem czerwonym do
Prudnika – trasa łatwiejsza niż w sobotę (wędrówka w dzień).
Cel rajdu: popularyzacja turystyki górskiej, aktywny wypoczynek, integracja środowiska
turystycznego, zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej, podtrzymywanie tradycji
Andrzejkowych.
Warunki uczestnictwa: W rajdzie może uczestniczyć każdy, kto uiści kwotę wpisowego w
wysokości 60,00 zł w biurze PTTK O/Prudnik, ul. Traugutta 19 lub na konto PTTK O/Prudnik w BS
06 8905 0000 2000 0000 1401 0001. Zapisy do dnia 10.11.2017 r.
Świadczenia: ognisko pod kiełbaskę lub kaszankę (zależy co przyniesie sobie turysta), 2 gorące
posiłki: bogracz z pieczywem i barszcz z krokietem , lanie wosku, muzyka gitarowa, nocleg.
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:
Prudnik – Wieszczyna Kopą S.18 - 11 pkt,
Wieszczyna – Polana Kucharskiego – Prudnik S.18 - 12 pkt.

