
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze 

Oddział w Raciborzu 

ul. Chopina 16, 47 – 400 Racibórz, tel./fax. (032) 415 30 93 

www.raciborz.pttk.pl, e-mail: poczta@raciborz.pttk.pl 

 

Program imprezy turystyczno – krajoznawczej    

 

    PILSKO  24.04.2016 
 
 
 
Organizatorzy imprezy: 

 Koło Terenowe przy Oddziale PTTK 
w Raciborzu oraz Koło PTTK Pszów 
Rydułtowy. 

 Kierownik- pilot – Titarenkow 
Andrzej. 

 
Cel imprezy : 

  Krzewienie turystyki i 
krajoznawstwa oraz aktywnych 
form wypoczynku. 

  Poznanie ciekawych miejsc 

Beskidu Żywieckiego. 

 
Program imprezy: 
05.40-  wyjazd z Raciborza dworzec PKS ST 13 k/Getinbanku. 
 
W programie : piesze przejście – Przełęcz Glinne-Pilsko–Hala Miziowa–Sopotnia Wielka lub 
Rysianka. 

Planowany powrót do Raciborza o godz. 2000 (w zależności od warunków atmosferycznych). 
 
Zgłoszenia i wpisowe: 
Zgłoszenia wraz z wpisowym należy dokonać w siedzibie Oddziału PTTK w Raciborzu ul. Chopina 16,  
tel./fax 32-41530-93,  lub na konto 61 8475 0006 2001 0000 0895 0001 z dopiskiem „Pilsko” 
Szczegółowe informacje w Biurze PTTK lub u kierownika imprezy – tel. 668474839 
Wpisowe wynosi przy grupie 20 osób – 45 zł członkowie PTTK, 50 zł pozostali.  
Grupa 40 osób – 35 zł członkowie PTTK, 40 zł pozostali. 
 
Świadczenia w ramach wpisowego 

 przejazd autokarem, 

 opieka pilota,   

 ubezpieczenie ( dla grupy uczestników Oddziału PTTK w Raciborzu). 

 na zakończenie wyprawy ognisko z kiełbaską i … 
 

Postanowienia końcowe: 
•Uczestnicy biorą udział w imprezie  na własną odpowiedzialność.  
•Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody 
wynikłe w stosunku do osób trzecich. 
•Młodzież i dzieci do lat 18 mogą brać udział w imprezie tylko pod opieką dorosłych. 
•Opiekunowie i uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących 
organizacji wycieczek,  
przepisów ruchu drogowego dla pieszych  i zasad zawartych w Karcie Turysty. 
•Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu z przyczyn od niego niezależnych. 
•Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 

 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie 

 

Organizatorzy 

http://www.raciborz.pttk.pl/
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Program imprezy turystyczno – krajoznawczej    

 

    PILSKO  24.04.2016 
 
 
 
Organizatorzy imprezy: 

 Koło Terenowe przy Oddziale PTTK 
w Raciborzu oraz Koło PTTK Pszów 
Rydułtowy. 

 Kierownik- pilot – Titarenkow Andrzej. 
 

Cel imprezy : 

  Krzewienie turystyki i krajoznawstwa 
oraz aktywnych form wypoczynku. 

  Poznanie ciekawych miejsc Beskidu 
Żywieckiego. 

 
 
Program imprezy: 
05.40-  wyjazd z Raciborza  dworzec PKS ST 13 k/Getinbanku. 
 
W programie : piesze przejście – Przełęcz Glinne-Pilsko–Hala Miziowa–Sopotnia Wielka lub 
Rysianka. 

Planowany powrót do Raciborza o godz. 20.00 (w zależności od warunków atmosferycznych). 
 
Zgłoszenia i wpisowe: 
Zgłoszenia wraz z wpisowym należy dokonać w siedzibie Oddziału PTTK w Raciborzu ul. Chopina 16,  
tel./fax 32-41530-93,  lub na konto 61 8475 0006 2001 0000 0895 0001 z dopiskiem „Pilsko” 
Szczegółowe informacje w Biurze PTTK lub u kierownika imprezy – tel. 668474839 
Wpisowe wynosi przy grupie 20 osób – 45 zł członkowie PTTK, 50 zł pozostali. 
Grupa 40 osób – 35 zł członkowie PTTK, 40 zł pozostali. 
 
Świadczenia w ramach wpisowego 

 przejazd autokarem, 

 opieka pilota,  

 ubezpieczenie ( dla grupy uczestników Oddziału PTTK w Raciborzu). 

 na zakończenie wyprawy ognisko z kiełbaską i… 
 

Postanowienia końcowe: 
•Uczestnicy biorą udział w imprezie  na własną odpowiedzialność.  
•Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody 
wynikłe w stosunku do osób trzecich. 
•Młodzież i dzieci do lat 18 mogą brać udział w imprezie tylko pod opieką dorosłych. 
•Opiekunowie i uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących 
organizacji wycieczek,  
przepisów ruchu drogowego dla pieszych  i zasad zawartych w Karcie Turysty. 
•Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu z przyczyn od niego niezależnych. 
•Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 

 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie 

 

Organizatorzy 
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