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

RAJD w RYCHLEBSKÉ

HORY

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

Termin: 29.08.2020r.
Cel imprezy: - poznanie szlaków Rychlebskych hor, pogranicza Polsko - Czeskiego
- aktywny wypoczynek w górach
- zdobywanie punktów do odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych

Program rajdu:

godz. 730wyjazd z Prudnika, parking ul. Parkowa
735 parking koło LIDLA
845 ŽULOVA, początek trasy pieszej

Trasa piesza: ŽULOVA – ČERNA VODA, Lom Rampa, hrad Kaltenštejn –
STUDNIČNI VRCH – JESENIK Lazne – JESENIK, Zamecke naměsti
Długość trasy: ok. 16,5 km, 690m różnicy poziomu, czas przejścia: 5.30 godz. bez
odpoczynków, pkt GOT 26.
Trasa wymaga dobrej kondycji. Prowadzi przez wschodnią część Rychlebskych hor.
Na trasie pieszej zwiedzimy centrum Žulove, nieczynne kamieniołomy, ruiny zamku
Kaltenštejn, uzdrowisko i miasto Jesenik. Na szlaku też inne obiekty krajoznawcze i
miejsca widokowe.
godz.1730 wyjazd z JESENIKA
godz.1830 PRUDNIK

Warunki uczestnictwa:
Zapisy w Biurze PTTK, Prudnik, ul. Traugutta 19 lub wpłaty na konto Oddziału do
26.08.2020 r. BS w Prudniku nr konta 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001, tytuł
wpłaty: Žulova - Jesenik
Wyjazd na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
Wpisowe: członkowie PTTK z ważną legitymacją - 50 zł
Wpisowe nie podlega zwrotowi przy rezygnacji z udziału w imprezie na 7 i mniej dni przed
wyjazdem. Dzieci i młodzież biorą udział w imprezie wyłącznie pod opieką upoważnionych osób
dorosłych.

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.
Dzieci i młodzież wyłącznie pod opieką upoważnionych osób dorosłych.
Ubezpieczenie dla członków PTTK w ramach składki członkowskiej za 2020r.
Wyżywienie we własnym zakresie, Žulova, Jesenik – restauracja,
W korony czeskie należy zaopatrzyć się przed wyjazdem, na trasie brak możliwości wymiany walut.
Prosimy o zabranie książeczek do GOT.
Prosimy też o przestrzeganie Dekalogu Turysty.
Przypominamy o ubiorze stosownym do warunków pogodowych i długiej wędrówki górskiej.

