KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ PRZY PTTK O/SUDETÓW WSCH. w PRUDNIKU

SZCZYT DO KORONY SUDETÓW

23 lutego 2019 r.

I KORONY GÓR POLSKI

WYJAZD: 23.02.2019r. – sobota: godz. 7:00 sprzed basenu OSiR ul. Parkowa 4
godz. 7:10 sprzed ZUS / sklep LIDL
PRZEJAZD NA TRASIE PRUDNIK - GŁUSZYCA (Sierpnica)
10:30 ZWIEDZANIE TAJEMNICZEGO PODZIEMNEGO MIASTA GŁUSZYCA – KOMPLEKS
OSÓWKA – największej najbardziej rozbudowanej na kwatery Hitlera na Dolnym Śląsku.
Godz. 12:00 - 12:30 PRZEJAZD NA TRASIE OSÓWKA – WALIM, wymarsz na trasę: szlakiem
żółtym: (530 mnpm) – Jelenia Polana (811 mnpm) – Mała Sowa (972 mnpm) – Rozdroże
Między Sowami (961 mnpm) – Wielka Sowa (1051 mnpm), następnie szlakiem czerwonym do
schroniska Pod Wielką Sową (900 mnpm) – Schronisko Orzeł (844 mnpm) – Przełęcz Sokola
(754 mnpm), trasa o średnim stopniu trudności, suma podejść 524 m, suma zejść 300 m, o
długości 7 km, na ok. 3 – 3 ½ godz. marszu w warunkach zimowych.
WIELKA SOWA 1015 mnpm, na szczycie wieża widokowa z 1905 r., czynna zimą przy
dobrych warunkach pogodowych. Wstęp 6 zł. Poniżej na stoku Wielkiej Sowy na wys. 900 m
n.p.m., schronisko SOWA uruchomione w 1897 r. jedno z najstarszych obiektów tego typu w
Górach Sowich.
17:30 PLANOWANY WYJAZD Z PRZEŁĘCZY SOKOLEJ DO PRUDNIKA
20:00 PLANOWANY PRZYJAZD DO PRUDNIKA
Punkty GOT:
Walim - Wielka Sowa 4,1 km, podejść 502 m ↑ - 9 pkt GOT, S.11
Wielka Sowa (1015 m ) - Przełęcz Sokola 2,7 km, 23 m ↑ - 3 pkt GOT , S.11
Impreza statutowa tylko dla członków PTTK z opłaconą składką członkowską
KOSZT: - 60,00 zł/os. Świadczenia: • przejazd autokarem, • bilet wstępu do Kompleksu Osówka • opieka PTG,
Cel rajdu: - popularyzacja górskiej turystyki pieszej zimą, zdobywanie odznak turystycznych GOT, KS, KGP,
OTP, - poznawanie walorów krajobrazowych i turystycznych oraz historii Sudetów, - aktywne spędzanie czasu
wolnego, - integracja środowiska turystycznego,

Zapisy do dnia 13 lutego 2019 r. tylko z opłatą za udział w rajdzie w kwocie 60zł
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
PRZYPOMINAMY O ODPOWIEDNIM UBIORZE DO UPRAWIANIA TURYSTYKI
W WARUNKACH ZIMOWYCH ORAZ TERMOSIE Z GORĄCĄ HERBATĄ
● 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 schroniska● 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: Barbara Drożdżowicz tel. 501496336

