KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ PRZY PTTK O/SUDETÓW WSCHODNICH w PRUDNIKU

ZAPRASZA NA

RAJD
na Wzgórza Włodzickie
(SZCZYT DO KORONY SUDETÓW POLSKICH)

WYJAZD 09.02.2019 r. (SOBOTA): 7.00 sprzed krytego basenu OSiR ul. Parkowa 4
7:05 sprzed ZUS / sklep LIDL
Przejazd na trasie Prudnik – Świerki
Około 9:30 – wymarsz szlakiem zielonym z m. Świerki na Włodzicką Górę (755 m n.p.m.),
gdzie znajduje się nowo otwarta wieża widokowa. Następnie dalej szlakiem zielonym przez
kolejne wzniesienia Pisztyk (711 m n.p.m.), Czerwień (610 m n.p.m.) aż do Nowej Rudy. Tam
podążamy szlakiem zielonym lub żółtym na Górę Świętej Anny (647 m n.p.m.), gdzie również
znajduje się wieża widokowa. Powrót szlakiem zielonym lub żółtym do Nowej Rudy, do ul.
Strzeleckiej, gdzie znajduje się Miejski Ośrodek Kultury oraz restauracja. W pobliżu znajduje
się parking, gdzie będzie czekał autobus. Długość trasy 14,5 km, na ok. 4,5 godz. marszu, suma
podejść 539 m, suma zejść 677 m. Ok. godz. 18:30 – planowany przyjazd do Prudnika.
UWAGA! Dla chętnych istnieje możliwość przejścia dłuższej trasy: 20,5 km lub 27 km
Impreza statutowa tylko dla członków PTTK z opłaconą składką członkowską
Koszt wyjazdu: 40,00 zł/os
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka PTG, ubezpieczenie
Koszt dodatkowy: wyżywienie we własnym zakresie
Cel rajdu: - zdobywanie odznak turystycznych GOT, Korony Sudetów Polskich (suma pkt GOT 20)
- popularyzacja turystyki górskiej,
- poznawanie walorów turystycznych Sudetów,
- integracja środowiska turystycznego, aktywne spędzanie czasu wolnego

Zapisy tylko z wpłatą wpisowego w siedzibie PTTK ul. Traugutta 19 lub na rachunek bankowy
PTTK O/Prudnik w BS 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001 do dnia 30.01.2019 r. W tytule
proszę podać nazwę imprezy (Wzgórza Włodzickie), imię i nazwisko uczestnika.
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.
Odpowiedzialny za organizację Grzegorz Polak 692 877 569

