Komisja Turystyki Górskiej przy PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku

zaprasza na

Nocny Rajd Andrzejkowy
30.11. – 01.12. 2019 r.

ZBIÓRKA dnia 30.11.2019 r.- sobota godz. 15:20 dworzec autobusowy w Prudniku,
Godz. 15:25 odjazd autobusem kursowym do Pokrzywnej lub Jarnołtówka, (6,00 zł za przejazd
płaci uczestnik rajdu), 15:38 wymarsz czerwonym szlakiem z Pokrzywnej (7,6 km ok. 3 godz.
marszu, suma podejść 621 m) lub szlakiem czerwonym sprzed pomnika Św. Jana Nepomucena
w Jarnołtówku (15:45) na najwyższy szczyt Gór Opawskich, jakim jest Biskupia Kopa - 890 mnpm.
(trasa o dł. ok. 4 km, 1:50 h marszu, suma podejść 534 m), zejście ze szczytu do schroniska Górski Dom Turysty pod Biskupią Kopą. Osoby chętne na nocleg w schronisku: rezerwacja we
własnym zakresie pod nr tel. 77-8870035. Wieczór z piosenką turystyczną przy dźwiękach gitary.
Ok. godz. 23:00 wymarsz ze schroniska do DW Ziemowit w Jarnołtówku, godz. 23:59 – odjazd do
Prudnika. Osoby wracające w nocy autokarem z Jarnołtówka do Prudnika proszone są o wpłatę
wpisowego w kwocie 10 zł, w biurze PTTK lub na konto PTTK BS w Prudniku - 06 8905 0000
2000 0000 1401 0001
Dla nocujących proponuje w dniu 01.12.2019 r. – trasę turystyczną z Górskiego Domu Turysty
pod Biskupia Kopa wybranym szlakiem:
- niebieskim do Wieszczyny, następnie szlakiem czerwonym przez Długotę, Dębowiec, Kobylicę i
dalej ścieżką rowerową do Prudnika (około 18 km, 5:00 godz. marszu),
- żółtym do Przełęczy pod Kopą, a następnie czerwonym do Pokrzywnej przez, Złodziejska Drogę,
Przełęcz pod Zamkową Górą, Pod Gołębim Wzgórzem i Pokrzywna - łowisko, dalej wzdłuż Złotego
Potoku przez Łąkę Prudnicką do Prudnika (trasa ok. 16 km, 4,5 – 5 godz. marszu), lub szlakiem
czerwonym przez Wieszczynę do Prudnika 21 km, 6 h marszu,
- lub żółtym szlakiem pod Dom Wczasowy „ZIEMOWIT” i dalej drogą asfaltową do przystanku
autobusowego w Jarnołtówku (koło ronda), skąd autobusem kursowym do Prudnika: godz: 11:12,
lub 18:12 – cena biletu 6,00 zł.
Cel rajdu: popularyzacja turystyki górskiej, poznawanie walorów turystycznych Parku
Krajobrazowego Góry Opawskie, aktywny wypoczynek, integracja środowiska turystycznego,
zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej, podtrzymywanie tradycji Andrzejkowych.
Należy zabrać: latarkę lub czołówkę, wygodne buty i odpowiedni ubiór do uprawiania turystyki
górskiej, śpiewnik turystyczny, aparat dla utrwalania wspólnie spędzonych chwil, dobry humor.
Każdy z uczestników rajdu ponosi wszelką odpowiedzialność za postępowanie niezgodne z Kartą
Turysty oraz wyrządzone szkody. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany
programu, gwarantuje pogodę, choćby deszcz lub śnieg oraz inne niedogodności związane
z uprawianiem turystyki górskiej nocą. Uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania
przepisów obowiązujących w parkach krajobrazowych. Komandor Rajdu posiada prawo interpretacji
niniejszego regulaminu, rozstrzyga ewentualne spory i zastrzeżenia złożone przez uczestników
rajdu.
Odpowiedzialni za organizację rajdu Antoni Węglarz i Barbara Drożdżowicz
Punkty GOT PTTK zdobyte na trasie:
- Jarnołtówek – Biskupia Kopa (czerwonym szlakiem – 4 km) - 9 punktów,
- Biskupia Kopa - Górski Dom Turysty pod Biskupią Kopą (czerwonym szlakiem - 0,7 km) - 1 punkt.
- Górski Dom Turysty pod Biskupią Kopą – Jarnołtówek (obok ZIMOWITA 3,3 km) – 3 punkty.
- Górski Dom Turysty pod Biskupią Kopą - Wieszczyna – Długota - 6 pkt,
- Długota – Dębowiec (1 pkt) – Kobylica (2 pkt) – Prudnik (5 pkt) 8 pkt.

