KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ przy PTTK O/SUDETÓW WSCHODNICH W PRUDNIKU ORGANIZUJE

RAJD
MIKOŁAJKOWY
03.12.2016 r. (sobota)
WYJAZD: godz. 7:00 sprzed PTTK ul. Kościuszki 56
PRZEJAZD NA TRASIE PRUDNIK - NOWA RUDA
10:00 ZWIEDZANIE MUZEUM GÓRNICTWA I KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO W NOWEJ RUDZIE
Pierwsze informacje o wydobyciu węgla w okolicach Nowej Rudy pochodzą z początku XV w. Tutejsze
kopalnie należą do jednych z najstarszych w Polsce. Wędrówka po kopalni rozpoczyna się od budynku muzeum,
gdzie możemy zobaczyć eksponaty górnictwa podziemnego. Najciekawszym punktem wycieczki jest jednak
podziemna trasa, którą zwiedzać będziemy wyposażeni w hełmy i akumulatorowe lampy górnicze. Trasa ma ok. 700
m. długości i zwiedzamy ją z przewodnikiem.), PRZEJAZD JEDYNĄ W POLSCE PODZIEMNĄ KOLEJKĄ
Godz. 12:00
PO ZWIEDZANIU KOPALNI OBIAD
Godz. 13:00
WYMARSZ NA TRASĘ TURYSTYCZNĄ SZLAKIEM ZIELONYM: PRZEŁĘCZ POD KRĘPCEM –
GÓRA ŚW. ANNY (647 mnpm) – KAMIENIOŁOM PIASKOWIEC CZERWONY – GÓRA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
(648 mnpm) DALEJ SZLAKIM CZERWONYM – KOŚCIELEC 612 mnpm - tras o dł. 4 km, suma podejść 169 m..
Godz. 15:00
WYJAZD Z NOWEJ RUDY/SŁUPIEC DO PRUDNIKA
Godz. 18:00
PLANOWANY POWRÓT DO PRUDNIKA.
koszt wyjazdu: dzieci i młodzież szkolna członkowie PTTK O/Prudnik 15,00 zł, nie zrzeszeni w PTTK O/Prudnik
50,00 zł, osoby dorosłe 50,00 zł. Opiekun SKKT – 15,00 zł
świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, bilet wstępu - zwiedzanie kopalni węgla kamiennego
w Nowej Rudzie ,z przewodnikiem, spotkanie z Mikołajem, paczka ze słodyczami, konkursy z nagrodami, obiad.
cel rajdu: - edukacja krajoznawczo – turystyczna dzieci i młodzieży,
- popularyzacja górskiej turystyki pieszej zimą, zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej,
- poznawanie walorów turystycznych, piękna przyrody i bogactwa Sudetów,
- wypoczynek na świeżym powietrzu,
- integracja środowiska turystycznego,
Przypominamy o odpowiednim ekwipunku turystycznym (zabraniu termosu, kanapek, czołówek), ubiorze stosownym
do warunków pogodowych i obuwiu umożliwiającym pokonywanie terenów górzystych o podłożu kamienistym.
WARUNKI UCZESTNICTWA: W rajdzie może brać udział każdy, kto dokona zgłoszenia i wpłaty wpisowego
w siedzibie PTTK O/Prudnik, ul. T. Kościuszki 56 do dnia 20.11.2016 r.
Ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo udziału członkowie SKKT PTTK z opłaconą składką za rok 2016
Postanowienia końcowe:
• Organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie.
• Należy zabrać ze sobą legitymację członka PTTK.
• W razie rezygnacji z rajdu 5 dni przed wyjazdem lub nie przybycia na rajd wpisowe nie będzie zwracane.
• Każdy z uczestników rajdu ponosi wszelką odpowiedzialność za postępowanie niezgodne z Kartą Turysty,
Punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT) zdobyte po przejściu trasy:
Przełęcz pod Krępcem – Kościelec – 6 pkt. GOT , grupa górska S.11

ZAPRASZAMY
komandorzy rajdu: Barbara Drożdżowicz, Józef Hupka

