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

RAJD W TATRY
ZACHODNIE WOŁOWIEC
5 – 7 kwietnia 2019 r.

WYJAZD: 05.04.2019 r. – piątek: 5:30 sprzed basenu OSiR ul. Parkowa 4, 5:40 sprzed ZUS / LIDL.
PRZEJAZD NA TRASIE PRUDNIK - ZAKOPANE
11:00 - 15:00 program do ustalenia na miejscu, uzależniony od warunków pogodowych panujących w górach
(spacer po Krupówkach lub bardzo łatwy, idealne na „rozgrzewkę” , średnio męczące podejście tylko na
Gubałówkę, lub wyjazd na Kasprowy lub tras z Kuźnic przez Hotel Górski Kalatówki do Schroniska PTTK na
Hali Kondratowej).
Godz. 15:00 wyjazd z Zakopanego do Doliny Chochołowskiej, wymarsz na trasę, szlakiem zielonym Dolina
Chochołowska Parking - Siwa Polana- Dolina Dudowa - Leśniczówka Chochołowska - Polana Trzydniówka Polana Chochołowska 2:55 h marszu, 8.8 km podejść 316 m/ obniżeń 94 m. Nocleg w schronisku.
06.04.2019 r. – sobota godz. 9:00 : wymarsz na trasę:
Polana Chochołowska - Wołowiec - Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej trasa na ok. 6 ½
godz. marszu, o dł. 12 km., suma podejść 1042 m, suma obniżeń 1000 m.
Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej szlakiem żółtym - Grześ/Lúčna, rázcestie, następnie szlakiem
niebieskim - Rakoń - Pod Wołowcem - Wołowiec ok. 3 h marszu 7,2 km. Przy sprzyjających warunkach
powrót do schroniska Doliną Wyżnią Chochołowską (szlak zielony) lub tą samą trasą
07.04.2019 r. – niedziela godz. 9:00 : wymarsz na trasę:
Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej – Polana Chochołowska - Polana Trzydniówka Leśniczówka Chochołowska - Polana Iwanówka - Przełęcz Iwaniacka – Schronisko PTTK na Hali Ornak
(ok. 3:10 h, 7 km, suma podejść 563 m, suma obniżeń 472 m) –przerwa na posiłek, chętni mogą przejść nad
Staw Smreczyński (powrót do Schroniska na Hali Ornak tym samym szlakiem) - Tomanowa Dolina – Dolina
Kościeliska (szlak do Mylnej Jaskini) - Polana Pisana - Skała Sowa - Lodowe Źródło - Cudakowa Polana Kiry (łącznie 5 h, 12,5 km) do Smreczyńskiego Stawu tam i powrót + 1 h
16:00 PLANOWANY WYJAZD Z ZAKOPANEGO, 20:00 PLANOWANY PRZYJAZD DO PRUDNIKA

KOSZT : - 130,00 zł - zawiera przejazd busem, wstęp do Doliny Chochołowskiej
Noclegi w Schronisku: od 30,00 go 45,00 zł/os + opłata klimatyczna 2,00 zł/os-doba + wyżywienie –
we własnym zakresie opłaca uczestnik na miejscu (kuchnia turystyczna, wrzątek 24 h/dobę)
CEL RAJDU: - aktywny wypoczynek, popularyzacja górskiej turystyki pieszej zimą,
- zdobywanie odznak turystycznych GOT,
- integracja środowiska turystycznego,
Zapisy (opłata za udział w rajdzie) do dnia 20. 03 .2019 r. w biurze PTTK ul. Traugutta 19 lub na konto Oddziału
w BS w Prudniku - 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001 , impreza statutowa dla członków PTTK z opłaconą składką przypominamy, że do dnia 31 marca należy opłacić składkę za dany rok) Ilość miejsc ograniczona - 20 osób.
W przypadku rezygnacji z Rajdu 7 dni przed planowanym wyjazdem wpisowe nie będzie zwracane.
Przypominamy o stosownym ubiorze do uprawiania turystyki górskiej w warunkach zimowych, zabraniu 2 par
rękawic, czapki, ciepłych skarpet, stuptutów, okularów przeciwsłonecznych, kremu ochronnego z wysokim filtrem
(min. SPF 20), termosu na gorące napoje, RAKÓW (brak raków może uniemożliwić wędrówkę po
oblodzonych szlakach).

ZAPRASZAMY

Odpowiedzialni za organizację rajdu: Barbara Drożdżowicz 501496336, Antoni Węglarz 600876236

