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

RAJD

w GÓRY ZŁOTE
dnia 18 maja 2019 r.
WYJAZD 18.05.2019 r. sobota:

7: 00 sprzed basenu OSiR ul. Parkowa 4,
7: 05 sprzed ZUS/LIDL (ul. Powstańców Śl.)

Przejazd na trasie: Prudnik – Złoty Stok – parking przy Kopalni Złota/ Średniowieczny Park
Techniki. Region: Góry Złote i Bialskie, Przedgórze Paczkowskie
ok. godz. 8.30 wymarsz na trasę szlakiem czerwonym: Złoty Stok (351 mnpm) – Błotnica Górna
(383 mnpm), następnie szlakiem zielonym Złoty Stok/ granica Bílá Voda (351 - 377 mnpm),
następnie szlakiem czerwonym do Przełęczy Różaniec (594 mnpm), następnie szlakiem
zielonym / żółtym Przełęcz Jawornicka (750 mnpm) dalej żółtym Pod Jawornikiem Wielkim (856
mnpm), powrót szlakiem żółtym do Przełęczy Jawornickiej, następnie szlakiem zielonym do
Złotego Stoku/Kopalni Złota – trasa łatwa na ok. 5 h marszu, o dł. 15,5 km, suma podejść 635 m.
W Złotym Stoku czas wolny. Możliwość zwiedzania Kopalni Złota (we własnym zakresie) Czas
zwiedzania: ok. 1,5 godz., ceny biletów 25 zł – normalny, 20 zł – ulgowy, (+ spływ 45 min, cena 10 zł)
Planowany wyjazd do Prudnika ok. godz. 17.00

Impreza statutowa tylko dla członków PTTK z opłaconą składką
KOSZT: - 50,00 zł/os., Świadczenia: przejazd autokarem • opieka PTG,
Zapisy z wpłatą wpisowego przyjmowane są w Biurze Oddziału w Prudniku, ul. Traugutta 19 lub na konto
bankowe PTTK O/Prudnik w BS 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001 do dnia 13 maja 2019 r.
● 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.
● 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
● Za realizację rajdu odpowiedzialny jest komandor rajdu – Wiesław Cybulski (513 442 649).
CEL RAJDU: ● popularyzacja górskiej turystyki pieszej, ● zdobywanie odznak turystycznych GOT, ● poznanie walorów
przyrodniczo - krajobrazowych i historycznych Sudetów, ● aktywny wypoczynek, ● integracja środowiska turystycznego, ●
poszerzanie wiedzy i doświadczenia
dystans

podejść

Trasa

1

Złoty Stok - Złoty Stok, granica

1.6 km

38 m

2

S.17 Góry Złote

2

Złoty Stok, granica - Przełęcz Różaniec

5.6 km

282 m

9

Rychlebské hory - CZ

3

Przełęcz Różaniec - Jawornik Mały

1.1 km

156 m

2

S.17 Góry Złote

4

Jawornik Mały - Jawornik Wielki

0.6 km

106 m

2

S.17 Góry Złote

5

Jawornik Wielki - Jawornik Mały

0.6 km

0m

1

S.17 Góry Złote

6

Jawornik Mały - Złoty Stok

5.3 km

49 m

6

S.17 Góry Złote

suma

GOT

Grupa górska

LP

22

ZAPRASZAMY

