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

Mikołaj z PTTK
06.12. – 08.12.2019r.
I

Organizator wyjazdu:
Oddział PTTK w Raciborzu.

II Kierujący wyjazdem:
Małgorzata Żurkowska tel. 602 531 517
Artur Żurkowski tel. 660 611 857
III Cele imprezy:
1/ szerzenie kultury turystyki, zapoznanie ze zdrowotnymi walorami przyrody i turystyki górskiej.
2/ zdobywanie GOT, Korona Gór Polski
3/ wędrowanie na górę Ślęża i Góry Sowie.
IV Program:
Dzień I – piątek 06.12.2019
• 7.30. wyjazd z dworca autobusowego w Raciborzu.
• Wejście na górę Ślęża (czas przejścia około 1h 30min przewyższenie 430m)
• Przejazd i zakwaterowanie w DW Warszawianka miejscowość Rzeczka.
• Około 18.00 obiadokolacja.
• Spotkanie integracyjne (stół tenisowy, gry planszowe, dobra zabawa ze śpiewem
Dzień II – sobota 07.12.2019
•
8.30 śniadanie.
•
Przejście i zwiedzanie Sztolni Walimskiej RIESEo godzinie 10:00 (dla chętnych bilety we
własnym zakresie bilet normalny 20zł, ulgowy 16zł)
• Wycieczka górska na Wielką Sowę (czas przejścia 4,5h około 10km przewyższenie w sumie
540m)
• Około 18.00 obiadokolacja
• Spotkanie integracyjne (stół tenisowy, gry planszowe, dobra zabawa ze śpiewem
Dzień III – niedziela 08.12.2019
•
9.30 śniadanie.
• Wyjazd w drogę powrotną do Raciborza.
V Świadczenia w ramach wpisowego:
• Przejazd autokarem w obie strony.
• 4 posiłki ( 2 x obiadokolacja i 2 x śniadanie)
• 2 noclegi z pościelą – pokoje z łazienkami.
• Ubezpieczenie.
• Własny Mikołaj
VI Postanowienia końcowe:
• Uczestnicy na rajdzie będą ubezpieczeni przez organizatora.
• Wpisowe na rajd wynosi dla członków PTTK Racibórz 220 zł dla pozostałych osób 250 zł.
• Zgłoszenia wraz z wpłatami do dnia 15.11.2019 w siedzibie Oddziału PTTK w Raciborzu ul.
Chopina 16; możliwość wpłaty na konto oddziału PTTK Racibórz nr 33 1750 0012 0000
0000 3444 8477
• Ilość miejsc: 40. Szczegółowe informacje u kierujących wyjazdem.
• Niepełnoletni mogą brać udział w rajdzie pod opieką dorosłych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
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•

Wycieczki górskie odbędą się w okresie zimowym i przypominamy o odpowiednim ubiorze i
humorze

•
• Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku na stronach internetowych i
portalach społecznościowych.
• Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika jedynie w nagłych
przypadkach.
• Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Z turystycznym pozdrowieniem i zaproszeniem PTTK Racibórz

