KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ PRZY PTTK O/SUDETÓW WSCH. w PRUDNIKU ORGANIZUJE

W DNIACH 01.05 – 06.05.2018 r.

RAJD w SUDETY ZACHODNIE
SZCZYTY DO KORONY SUDETÓW I KGP

WYJAZD 01.05.2018 r. - wtorek:

5:30 sprzed basenu OSiR ul. Parkowa 4,
5:35 sprzed ZUS / LIDL (ul. Powstańców Śl.)

1 dzień 01.05.2018 r. (wtorek) Przejazd na trasie: Prudnik – Bolków – zwiedzanie zamku (bilet wstępu 10 zł płaci
uczestnik:), następnie przejazd do Wojcieszowa – GÓRY KACZAWSKIE, wymarsz na trasę (szlakiem żółtym):
Wojcieszów – SKOPIEC – BARANIEC – Komorno (trasa łatwa, długość trasy ok. 6 km – 2 h marszu), przejazd
do Siedlęcina – zwiedzanie wieży książęcej (bilet wstępu 7 zł, płaci uczestnik), po zwiedzaniu spacer do Gościńca
Perła Zachodu ok. 2 km, powrót do autokaru – 2 km), wyjazd do Szklarskiej Poręby, zakwaterowanie w hotelu Pod
Szrenicą w Szklarskiej Porębie, godz. 18:30 obiadokolacja, godz. 19.30 wieczór z piosenką przy gitarze,
2 dzień 02.05.2018 r. (środa) godz. 8:00 śniadanie, przejazd do Świeradowa - GÓRY IZERSKIE, wymarsz
szlakiem czerwonym: Świeradów-Zdrój - Stóg Izerski – Smrek – schronisko Chatka Górzystów – schronisko
Orle - Jakuszyce trasa na ok. 7:30 h o długości 23,7 km lub możliwy wjazd kolejką gondolową na Stóg Izerski
(bilet w cenie 30 zł) dalej ze Stogu Izerskiego trasa marszu jak powyżej na ok. 5:30 h, o dł. 19.6 km, godz. 18:30
obiadokolacja, godz. 19.30 – 21.00 wieczór z piosenką turystyczną, godz. 21.45 – cisza nocna,
3 dzień 03.05.2018 r. – czwartek: godz. 6:00 śniadanie, godz. 6.30 wyjazd do Drezna – zwiedzanie miasta,
zwiedzanie saskiej górskiej Twierdzy Königstein (bilety wstępu do Pałacu Zwiger 12 €, do twierdzy Königstein
10 €), powrót do Szklarskiej Poręby ok. godz. 20:00 biesiada grillowa w chacie obok hotelu.
4 dzień 04.05.2018 r. – piątek : godz. 7:30 śniadanie, godz. 8:00 wyjazd do Czech - GÓRY ŁUŻYCKIE – LUŽ
(trasa łatwa ok. 5 km), następnie przejazd do Vypřežske Sedlo (Tetřevi) JEŃTĚDSKO- KOZÁKOVSKÝ HŘBET –
JEŃTĚD - Tetřevi (trasa łatwa, dł. ok. 8 km), godz. 18.00 obiadokolacja, godz. 19.00 wieczór integracyjny,
5 dzień 05.05.2018 r.– sobota: godz.7:30 śniadanie, godz. 8:00 wyjazd do Przeł. Okraj KARKONOSZE, wymarsz
na trasę Przeł. Okraj - ŚNIEŻKA – świątynia Wang – trasa na ok. 5 godz. 15,5 km, godz. 18.30 obiadokolacja
6 dzień 06.05.2018 r.– niedziela: godz.7:30 śniadanie, godz. 8:00 wymarsz na Szrenicę - Wodospad
Kamieńczyk – Szklarska Poręba, – trasa na ok. 5 – 6 godz., godz. 15.00 – obiad w Hotelu Pod Szrenicą, godz.
16.00 wyjazd do Prudnika, godz. 20.30 – planowany przyjazd do Prudnika
Impreza statutowa tylko dla członków PTTK z opłaconą składką KOSZT: - 730,00 zł/os.
Świadczenia: • 5 noclegów w hotelu Pod Szrenicą w Szklarskiej Porębie (pokoje z łazienkami), • wyżywienie: 5
śniadań, • 5 obiadokolacji, •1 obiad (6.05.2018), • przejazd autokarem • opieka PTG, przewodnik po Dreźnie,
Zapisy tylko z wpłatą wpisowego w kwocie 100 zł przyjmowane są w Biurze Oddziału w Prudniku, ul. Traugutta
19 do dnia 7 grudnia 2017 r., pozostała kwota płatna do dnia 5 kwietnia 2018 r. Wpłata wpisowego na konto
bankowe PTTK O/Prudnik w BS 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001.
● Rajd organizowany przez PTG na zasadach wolontariatu, zgodnie ze Statutem PTTK O/Prudnik, nie ma charakteru
komercyjnego, jest imprezą non profit. Uczestnictwo w rajdzie należy dostosować do swoich zainteresowań oraz
możliwości fizycznych i zdrowotnych.
● Po dniu zakończenia przyjmowania zapisów osobie, która zrezygnuje z uczestnictwa w rajdzie nie będzie zwracana
wniesiona opłata, chyba że pojedzie za nią inna osoba nie znajdująca się na liście uczestników.
● Za realizację rajdu odpowiedzialna jest komandor rajdu - Barbara Drożdżowicz (501496336).
● Ze względu na bezpieczeństwo uczestników w przypadku wystąpienia przyczyn, których organizator nie mógł
wcześniej przewidzieć, rajd może zostać odwołany bądź plan rajdu może ulec zmianie.
● Podczas wyjazdu wszystkie problemy należy zgłaszać do komandora rajdu.
● W przypadku gdy rajd nie dojdzie do skutku ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń, osoby zapisane będą o
tym poinformowane w terminie do trzech dni od ostatecznej daty zakończenia przyjmowania zapisów.
● Uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów miejscowych, obowiązujących w parkach narodowych,
krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego rajd .
● Osobę, która uczestniczy w rajdzie uważa się za zapoznaną z niniejszym regulaminem.
● Obywatele Unii Europejskiej, w tym obywatele Polski, mogą przekraczać granicę Niemiec na podstawie dokumentu
potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo czyli paszportu lub dowodu osobistego,
CEL RAJDU: ● popularyzacja górskiej turystyki pieszej, ● zdobywanie GOT, odznak turystycznych: Korony Sudetów,
Korony Gór Polski, ● poznanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych Sudetów Zachodnich, ● aktywny wypoczynek, ●
integracja środowiska turystycznego, ● poszerzanie wiedzy turystyczno – krajoznawczej i historycznej oraz zdobywanie
doświadczenia w górskiej wędrówce.

ZAPRASZAMY

