KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ PRZY PTTK O/SUDETÓW WSCHODNICH w PRUDNIKU

ZAPRASZA NA

RAJD
Zimowy w Sudety
Góry Wałbrzyskie
WYJAZD 26.02.2022 r. (SOBOTA):

7:00 sprzed krytego basenu OSiR, ul. Parkowa 4
7:05 sprzed ZUS / sklep Lidl

Przejazd na trasie Prudnik – Jedlina-Zdrój
Około 9:30 – wymarsz szlakiem żółtym z Glinicy (część miasta Jedlina-Zdrój) do Przełęczy Koziej
(653 m n.p.m.). Dalej szlakiem niebieskim przez Kozioł (774 m n.p.m.), Wołowiec (776 m n.p.m.),
Mały Wołowiec (718 m n.p.m.) oraz Dłużynę (685 m n.p.m.) do Przełęczy Szypka (628 m n.p.m.).
Następnie szlakiem czerwonym docieramy do m. Rusinowa, gdzie ponownie wchodzimy na szlak
niebieski i przechodząc przez Klasztorzysko (631 m n.p.m.) docieramy do Zagórza Śląskiego. Tam
istnieje możliwość podejścia (niebieski szlak) na Zamek Grodno – zwiedzanie zamku we własnym
zakresie, bez przewodnika. Bilety wstępu: normalny 24 zł, ulgowy – 19zł. Przy kasie biletowej
znajduje się Karczma Rycerska, gdzie można się posilić.
Trasa planowana na około 16km. z sumą podejść: 657m. Szacunkowy czas przejścia: 5-5 ½h.
Rajd wymaga przygotowania turystycznego, na trasie będą momentami strome podejścia i zejścia
(zalecane raczki, kijki trekkingowe oraz ubiór stosowny do warunków atmosferycznych).
Planowany powrót do Prudnika około godziny 19:00.
Impreza statutowa tylko dla członków PTTK z opłaconą składką członkowską
Koszt wyjazdu: 70zł/os
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka PTG, ubezpieczenie
Koszt dodatkowy: wyżywienie we własnym zakresie
Cel rajdu: - zdobywanie odznak turystycznych GOT (suma pkt GOT 22)
- 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 21.02.2022 r. W tytule proszę podać
nazwę imprezy (Rajd Zimowy w Sudety), 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 692877569

Trasa
Jedlina-Zdrój, Glinica – Przełęcz Kozia
Przełęcz Kozia – Wołowiec
Wołowiec – Rusinowa
Rusinowa – Klasztorzysko
Klasztorzysko – Zamek Grodno – Zagórze
Śląskie

GOT
5
2
4
4
7

Grupa górska
S.10
S.10
S.10
S.10
S.10

