KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ PRZY PTTK ODDZIAŁ SUDETÓW WSCHODNICH W PRUDNIKU

ORGANIZUJE

Rajd Na Radhošť
Wyjazd 1.08.2020 r. (sobota)
W AUTOKARZE OBWIĄZKOWE MASECZKI ZAKRYWAJĄCE NOS I USTA

Wyjazd na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu
Godz. 6:00 sprzed basenu OSiR w Prudniku ul. Parkowa 4, godz. 6:05 przystanek przy ulicy
Wiejskiej, za Kauflandem. Przejazd na trasie: Prudnik – Trojanovice
Godz. 9:30 wymarsz na trasę szlakiem zielonym na Tanečnice, sedlo. Następnie kontynuujemy wędrówkę
szlakiem czerwonym na Tanečnice (1084 mnpm) i dalej na Pustevny. Na szlaku znajduję się słynna Stezka
Valaška (spacer w koronach drzew. Dla chętnych wstęp: dorośli 220 Kč, dzieci w wieku 4-14 lat i emeryci
powyżej 65 r.ż. 170 Kč). Z Pustevny idziemy szlakiem niebieskim (ścieżka Cyryla i Metodego) przez Radegast na
Radhošť (1129 mnpm). Na szczycie znajduje się kaplica Cyryla i Metodego. Ze szczytu schodzimy szlakiem
czerwonym przez Cerną Hore do miejscowości: Rožnov pod Radhoštěm. Tam będzie czekał na nas autobus. W
mieście Rožnov pod Radhoštěm znajduje się największy skansen w Czechach. Bilety do części Dřevěné
městečko i Valašská dědina w cenie: 100 Kč, (80 Kč ulgowy i 50 Kč dla dzieci 6-15 lat).
Długość trasy: 18 km, suma podejśd 670 m, przewidziany czas wędrówki 7 godzin
Dla chętnych: trasa krótsza z wjazdem kolejką na Pustevny (pierwszą powstałą kolejką krzesełkową w Europie)
cena – wjazd na górę (co pół godziny): dorośli 180 kč, dzieci 120 kč.
Długość trasy: 12 km
17:30 Planowany wyjazd z Rožnova
21:00 Planowany przyjazd do Prudnika
KOSZT: 60,00 zł/os zawiera przejazd autokarem.
Impreza statutowa dla członków PTTK z opłaconą składką, pierwszeństwo dla członków Oddziału w Prudniku.
Zapisy tylko z wpłatą kwoty 60 zł do dnia 28.07.2020 r. w biurze przy ul. Traugutta 19 lub na konto
PTTK O / Prudnik w Banku Spółdzielczym w Prudniku 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001
W przypadku rezygnacji z rajdu w dniu wyjazdu wpłacona kwota nie będzie zwrócona. Przypominamy
o zabraniu dobrego humoru, stosownym do pogody ubiorze oraz wygodnym obuwiu do uprawiania turystyki
górskiej oraz zachowaniu środków ostrożności. Osoby podejrzewające u siebie COVID-19 lub przechodzące
kwarantannę, absolutnie nie mogą uczestniczyd w wycieczce. Osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji,
przede wszystkim dróg oddechowych nie zostaną wpuszczone do autokaru. Przed wejściem do autokaru
obowiązkowa dezynfekcja rąk, a podczas podróży zasłonięcie nosa i ust własną maseczką ochronną. Rajd jest
imprezą non-profit i nie ma charakteru komercyjnego. Rajd organizowany na zasadach samoorganizacji
i wolontariatu, zgodnie ze statutem PTTK
Cel rajdu: ● ABC bezpiecznego wędrowania, ● propagowanie aktywnego wypoczynku, ● popularyzacja turystyki
górskiej, ● zdobywanie odznaki GOT, ● poznawanie walorów turystycznych, piękna przyrody
i bogactwa kulturowego Beskidu Morawsko Śląskiego, ● integracja środowiska turystycznego.
PUNKTY GOT: 24
Odpowiedzialny z organizację rajdu: Wojciech Żurakowski, 506357053

