KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ I PIESZEJ
PRZY O/PTTK „SUDETÓW WSCHODNICH” W PRUDNIKU
ZAPRASZA NA

RAJD
PRUDNIK – PRADZIAD

NA RATY

REGULAMIN ETAPU III
Komisja Turystyki Górskiej i Pieszej zaprasza do udziału w wieloetapowej wędrówce z
Prudnika na Pradziada. Wędrować będziemy śladami uczestników słynnej wyrypy
ekstremalnej PRUDNIK - PRADZIAD. Cała trasa została podzielona na cztery etapy o
długości kilkunastu kilometrów każdy, do przejścia w 5 – 7 godzin. Każdy etap odbędzie się
w innym terminie. Na każdy etap zapisujemy się osobno – inna lista uczestników. Wpisowe
można wpłacić łącznie lub na poszczególne etapy – informacja na dowodzie wpłaty. Dla
uczestników wszystkich czterech etapów przewidujemy certyfikaty – dyplomy, upominki
Organizator: O/PTTK „Sudetów Wschodnich” Prudnik, ul. R. Traugutta 19
Cel imprezy: - poznanie szlaków Gór Opawskich i Wysokiego Jesioniku
- aktywny wypoczynek w górach
- zdobywanie punktów do odznak turystyki kwalifikowanej (GOT) i krajoznawczych

Etap III

28.07.2018

Vrbno pod Pradédem – Karlová Studanka, 18 km, 27 pkt GOT,
Koszt uczestnictwa: 40 zł, wpłaty w Biurze lub na konto.
Z Prudnika wyjeżdżamy o godz 7.30 z parkingu przy ul. Parkowej. Dojeżdżamy do Vrbna pod
Pradédem. Z centrum ruszamy szlakiem czerwonym na Anenský vrch. Stąd, dla chętnych zejście
do Andělske Hory (restauracje i sklepy) i powrót ścieżką edukacyjną, około 2 km dodatkowo. Z
Anenskeho vrchu szlakiem czerwonym do rozwidlenia i dalej szlakiem żółtym do szlaku
niebieskiego,stąd na punkt widokowy Svétla hora a potem zejście do Karlové Studanky. Z
Karlové Studanky wyjeżdżamy o godz. 18.00

Warunki uczestnictwa:
Impreza tylko dla członków PTTK z opłaconą składką za 2018 r.
Zapisy i wpłaty na poszczególne etapy w Biurze PTTK. Prudnik, ul. R. Traugutta 19 lub na
konto PTTK w Banku Spółdzielczym w Prudniku 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001,
najpóźniej 7 dni przed kolejnym etapem, tytuł wpłaty: „Prudnik – Pradziad na raty”. Wpłaty
można dokonać łącznie lub na poszczególne etapy.
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.
Ubezpieczenie dla członków PTTK w ramach składki członkowskiej za 2018 r.
Wyżywienie w trakcie poszczególnych etapów we własnym zakresie.
W korony czeskie należy zaopatrzyć się przed wyjazdem, na trasie brak możliwości
wymiany walut. Należy mieć z sobą ważny dowód osobisty lub paszport.
Dodatkowe informacje o imprezie do uzyskania w biurze PTTK w trakcie dyżurów
Przypominamy o ubiorze stosownym do warunków pogodowych i długiej wędrówki górskiej.
Rajd dla członków PTTK organizowany przez kadrę kwalifikowana Oddziału na zasadach wolontariatu,
zgodnie ze Statutem PTTK O/Prudnik, nie ma charakteru komercyjnego, jest imprezą non profit.

