KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ PRZY PTTK O/SUDETÓW WSCHODNICH w PRUDNIKU

ZAPRASZA NA

RAJD
Zimowy w
Sudety
(Lvi Hora, Smrk, Lesni Bar - Rychlebské hory)

WYJAZD 29.02.2020 r. (SOBOTA):7:30 sprzed krytego basenu OSiR ul. Parkowa 4
7:35 sprzed ZUS / sklep LIDL
Przejazd na trasie Prudnik – Horni Lipova
Godz. 9:00 – wymarsz na trasę szlakiem zielony do skrzyżowania szlaków: Pod Kopřivným, z
tego miejsca kontynuujemy już wędrówkę szlakiem żółtym aż na Lvi Hore (1020m npm). Ze
szczytu idziemy dalej żółtym szlakiem na Smrk (1127m npm). Następnie kierujemy się na Leśny
Bar. Uwaga brak szlaku turystycznego: ze szczytu będą oznaczenia twórców tego miejsca do
Baru, oraz organizatora rajdu, jeśli będzie taka potrzeba. Na Leśny Bar prowadzi trasa leśną
ścieżką, a dalej trasa rowerową nr 6044. Z Leśnego Baru zejście drogą, trasą rowerową do
Centrum Horni Lipovej, gdzie będzie czekać autobus (jakieś 2km dalej od miejsca startu).
Długość trasy: około 17km, czas przejścia: 6-7 godzin. Przewyższenia: 630m
Powrót do Prudnika: godzina 18:00
Impreza statutowa tylko dla członków PTTK z opłaconą składką członkowską
Koszt wyjazdu: 50,00 zł/os
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka PTG, ubezpieczenie
Koszt dodatkowy: wyżywienie we własnym zakresie
Cel rajdu: - zdobywanie odznak turystycznych GOT (suma pkt GOT 23)
- popularyzacja zimowej turystyki górskiej,
- poznawanie walorów turystycznych Gór Rychlebskich
- integracja środowiska turystycznego, aktywne spędzanie czasu wolnego

Zapisy tylko z wpłatą wpisowego w siedzibie PTTK ul. Traugutta 19 lub na rachunek bankowy
PTTK O/Prudnik w BS 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001 do dnia 20.02.2020 r. W tytule
proszę podać nazwę imprezy (Rajd Zimowy w Sudety, imię i nazwisko uczestnika).
Trasa jest na terytorium Czech. Należy posiadać dowód osobisty oraz Korony Czeskie na
ewentualne wydatki.
Wpisowe nie podlega zwrotowi przy rezygnacji z udziału w imprezie na 7 i mniej dni przed
wyjazdem. Dzieci i młodzież pod opieką upoważnionych osób dorosłych.
Odpowiedzialny za organizację: Wojciech Żurakowski 506357053

