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

RAJD W GÓRY STOŁOWE
Organizator: O/PTTK „Sudetów Wschodnich” Prudnik, ul. R. Traugutta 19

Termin: 11.07.2020r.
Cel imprezy: - poznanie szlaków Gór Stołowych
- aktywny wypoczynek w górach
- zdobywanie punktów do odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych
Program rajdu:
godz. 700 wyjazd z Prudnika, ul. Parkowa
705 parking koło LIDLA
900 Batorów, początek trasy pieszej
Trasa piesza: BATORÓW – GÓRA ANNY – BOBRÓWEK – SKAŁY PUCHACZA –
NAROŻNIK – PRZEŁĘCZ LISIA – BIAŁE SKAŁY - KARŁOW
Długość trasy: ok. 14 km, czas przejścia: 5 godz. bez odpoczynków, pkt GOT 18.
Trasa łatwa, wymagająca jednak dobrej kondycji. Prowadzi przez rzadziej
odwiedzane miejsca w Górach Stołowych. Liczne obiekty krajoznawcze, miejsca
widokowe
godz. 1730 wyjazd z KARŁOWA
godz. 2000 PRUDNIK
Warunki uczestnictwa: impreza wyłącznie dla członków PTTK
Zapisy w Biurze PTTK, Prudnik, ul. Traugutta 19 do 8.07.2020r.
lub wpłaty na konto Oddziału:
BS w Prudniku nr 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001 tytuł wpłaty: Rajd w Góry Stołowe 2020

Wpisowe: członkowie PTTK z ważną legitymacją - 50 zł
W autobusie obowiązkowo korzystamy z maseczek ochronnych.

Osoby podejrzewające u siebie COVID-19 lub przechodzące kwarantannę, absolutnie nie mogą uczestniczyć w
wycieczce. Osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych nie zostaną
wpuszczone do autokaru. Przed wejściem do autokaru obowiązkowa dezynfekcja rąk.
Wpisowe nie podlega zwrotowi przy rezygnacji z udziału w imprezie na 7 i mniej dni przed wyjazdem.
Dzieci i młodzież wyłącznie pod opieką upoważnionych osób dorosłych.
Ubezpieczenie w ramach składki członkowskiej PTTK za 2020r.
Wyżywienie we własnym zakresie, restauracje w Wambierzycach. Na trasie wędrówki brak schronisk.
Przypominamy o ubiorze stosownym do warunków pogodowych i długiej wędrówki górskiej
Rajd w Góry Stołowe jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego. Rajd organizowany jest na zasadach
samoorganizacji siłami wolontariatu , zgodnie ze statutem PTTK.

