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

ZIMOWE
wędrówki pograniczem

POLSKO - CZESKIM
Start dnia 20.01.2018 r. (sobota)
godz. 8:00 sprzed basenu OSiR ul. Parkowa 4, 8:05 parking przy Kauflandzie
Przejazd z Prudnika przez Trzebinę do Jindřichova (Czechy) wymarsz szlakiem
niebieskim: Jindřichov – Svinný Potok hájovna, następnie szlakiem zielonym – U
obrázku – Petrovice , następnie szlakiem niebieskim – Biskupia Kopa – Dom Turysty
pod Biskupią Kopą – Jarnołtówek.
Trasa o dł. 17 km, na ok. 6 godz. marszu, suma podejść 830, suma zejść 701 m.
PRZYPOMINAMY O ODPOWIEDNIM UBIORZE DO UPRAWIANIA TURYSTYKI
W WARUNKACH ZIMOWYCH ORAZ TERMOSIE Z GORĄCĄ HERBATĄ
Impreza statutowa tylko dla członków PTTK z opłaconą składką członkowską KOSZT: - 20,00 zł/os.
Świadczenia: • przejazd autokarem, • opieka PTG,
cel rajdu:
- popularyzacja górskiej turystyki pieszej zimą, zdobywanie odznak turystycznych GOT, KS, KGP, OTP,
- poznawanie walorów krajobrazowych i walorów turystycznych Zlatohorskiej Vrchoviny i Gór Opawskich,
- aktywne spędzanie czasu wolnego,
- integracja środowiska turystycznego,
Zapisy do dnia 5 stycznia 2018 r. tylko z wpłatą wpisowego w kwocie 20 zł przyjmowane są w Biurze
PTTK przy, ul. Traugutta 19 lub na konto bankowe PTTK O/Prudnik w BS 06 8905 0000 2000 0000 1401
0001
● Uczestnictwo w rajdzie należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych
i zdrowotnych. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i
zdrowia własnego oraz innych osób. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za NNW powstałe w trakcie
wędrówki wobec uczestników i osób trzecich.
● Na szlaku w Czechach bar - restauracja, zaleca się zabranie koron czeskich oraz dowodu osobistego.
● Po dniu zakończenia przyjmowania zapisów osobie, która zrezygnuje z uczestnictwa w rajdzie nie będzie
zwracana wniesiona opłata, chyba że pojedzie za nią inna osoba nie znajdująca się na liście uczestników.
● Rajd organizowany przez PTG na zasadach wolontariatu, zgodnie ze Statutem PTTK O/Prudnik, nie ma
charakteru komercyjnego, jest imprezą non profit. ● Komandor rajdu: Wiesław Cybulski

ZAPRASZAMY

