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PATRONI MEDIALNI 
 

 
 
 
 

Patronat honorowy nad cyklem wypraw górskich po szczytach zaliczanych do KGP objął starosta raciborski  
Grzegorz Swoboda. 

 
 

Regulamin uczestnictwa w wyprawach górskich po szczytach KGP organizowanych  
w 2020 roku. 

 
1. Wszystkie wyprawy organizowane są przez PTTK są imprezami niedochodowymi. 
2. Wycieczki organizowane przede wszystkim dla członków PTTK w Raciborzu oraz członków PTTK z ważną legitymacją 

członkowską PTTK. Przy zapisie należy okazać legitymację PTTK. 
3. Członkowie PTTK w Raciborzu objęci są zniżką na wyprawy, 
4. W przypadku wolnych miejsc, w ograniczonej ilości, z udziału w wprawie mogą skorzystać osoby niezrzeszone chcące 

aktywnie wypocząć. 
5. Uczestnicy wypraw, którzy są członkami PTTK i mają opłaconą składkę na bieżący, są ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) w ramach ubezpieczenia grupowego, natomiast pozostałe osoby 
powinny ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

6. Każdy uczestnik bierze udział w wyprawie na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz zobowiązany jest do zgłoszenia się 
punktualnie, o wyznaczonej godzinie odjazdu, na miejscu zbiórki, obliguje nas do tego czas pracy kierowcy.  
W przeciwnym wypadku autobus odjeżdża o wyznaczonej godzinie, a koszty powrotu do miejsca zamieszkania ponosi 
pozostawiony uczestnik wyprawy. Zarząd PTTK w Raciborzu nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe  
w czasie trwania wyprawy oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników wyprawy i osób trzecich. 

7. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zapisu na wyprawy osobom, które nie stosują się do zaleceń organizatora. 
8. Niepełnoletni mogą brać udział w wyprawach tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych. Osoba biorąca czasowo 

odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 
prawnych na udział dzieci, pod opieką tejże osoby, w danym dniu. Zarząd PTTK w Raciborzu nie bierze odpowiedzialności 
za szkody wynikłe podczas tej opieki. 

9. Uczestnictwo w wyprawach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych. 
10. Przed zapisaniem się na wyprawę należy zapoznać się z jej warunkami i programem. 
11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu wyprawy z przyczyn od nas niezależnych, a mających wypływ na 

bezpieczeństwo uczestników (np. zmiana pogody). 
12. Uczestnicy wyprawy zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w 

parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz określonych przez prowadzącego wycieczkę. 
13. Dokonanie opłaty za wyprawę oraz uczestnictwo w wyprawie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu do wiadomości 

i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika wyprawy 
dla potrzeb PTTK. 

14. Zapisy prowadzone są od dnia ogłoszenia. Zapisu można dokonać osobiście lub poprzez osobę trzecią, która powinna 
zapoznać zapisywane osoby z regulaminem. 

15. Warunkiem zapisu jest wpłata pełnej kwoty (wyprawy jednodniowe i dwudniowe). 
16. Z uczestnictwa w wyprawie można zrezygnować do dnia zakończenia przyjmowania zapisów. Uczestnik zobowiązany jest 

o tym fakcie poinformować osobiście. 
17. Po zakończeniu przyjmowania zapisów osobie, która zrezygnuje z uczestnictwa w wyprawie a nie poinformowała o tym 

fakcie, nie będzie zwracana wniesiona opłata, chyba, że pojedzie za nią inna osoba nieznajdująca się na liście uczestników. 
18. Za realizację programu wyprawy odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez PTTK w Raciborzu (pilot, przewodnik, 

przodownik). 
19. W trakcie trwania wyprawy należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom osoby prowadzącej wyprawę oraz 

zgłaszać jej wszelkie problemy. 
20. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga i ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa należy do PTTK w Raciborzu. 
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Patronat honorowy nad cyklem wypraw górskich po szczytach zaliczanych do KGP objął starosta raciborski  

Grzegorz Swoboda. 
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Raciborzu zaprasza na: 
 
DRUGĄ WYPRAWĘ GÓRSKĄ PO SZCZYTACH ZALICZANYCH DO KGP 
Celem naszej wyprawy będzie zdobycie aż CZTERECH szczytów: 

 Kłodzkiej Góry (Góry Bardzkie)  765 m. n. p. m. 
 Jagodnej Góry (Góry Bystrzyckie) 977 m. n. p. m. 
 Orlicy (Góry Orlickie)   1084 m. n. p. m. 
 Wielkiej Sowy (Góry Sowie)  1126 m. n. p. m. 

Wszystkie te szczyty są łatwo dostępne w warunkach zimowych. 
 
TERMIN 01.02.2020 r. – 02.02.2020 r. 
 

1. Wyprawa odbędzie się bez względu na pogodę. 
2. Wyprawa nie ma charakteru komercyjnego i jest organizowana na zasadach samorealizacji siłami wolontariatu członków 

PTTK zgodnie ze Statutem PTTK. 
3. Udział w wyprawie traktujemy jako dorozumianą zgodę na publikację w fotorelacji. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to 

zgody, to zobowiązany jest do dostarczenia takiej informacji na piśmie. 
4. Uczestnicy wyprawy zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu wycieczek oraz ewentualnych jego modyfikacji 

wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania założeń czasowych. 
5. Dokonanie opłaty za wyjazd jest potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości regulaminu oraz jego przestrzegania. 
6. Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na wyprawie. 
7. Uczestnicy wyprawy posiadający opłaconą składkę członkowską za 2019 r. są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie. 
 
PROPONOWANE TRASY: 
01.02.2020 r. 

1. Kłodzka Góra przełęcz Kłodzka (szlak niebieski potem żółty) pod Szeroką Górę – Kłodzka Góra (dla chętnych wejście 
na Szeroką Górę zaliczaną do Diademu Kłodzkich Gór). Powrót tą samą trasą. 
Długość trasy: około 6 km suma podejść i około 350 m. 

2. Jagodna przełęcz Spalona (szlak niebieski) – Jagodna (dla chętnych wejście na Jagodną północną zaliczaną do Diademu 
Polskich Gór). Powrót tą samą trasą. 
Długość trasy: 8,4 km, przewyższenie 203 m. 
 

Następnie przyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego „SILESIA” w Długopolu Dolnym 41, obiadokolacja, zakwaterowanie, czas 
wolny, nocleg. 
 
02.02.2020 r. 
0700 śniadanie i wykwaterowanie z ośrodka. 

3. Orlica wejście na szlak przy Kamieniu RUBARSTCHA (szlak zielony) – Orlica. Powrót tą samą trasą. 
Długość trasy: 4,2 km, przewyższenie 172 m. 
 

Przejazd autokarem na przełęcz Sokolą. 
 

4. Wielka Sowa (szlak czerwony) 
 Schronisko Orzeł 
 Schronisko Sowa 
 Wielka Sowa 

Powrót tą samą trasą (w drodze powrotnej czas wolny w Schronisku Sowa lub Orzech w zależności od dostępności obiektu. 
 Długość trasy: 5,5 km, przewyższenie 306 m. 
 
Powrót do Raciborza w godzinach wieczornych. 
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Zbiórka uczestników na dworcu PKS w Raciborzu o godzinie 05:30, planowany powrót 02.02.2020 r. w godzinach wieczornych. 
 
Koszt wycieczki: członkowie PTTK Racibórz, młodzież do 18 roku życia i studenci: 135 zł 
   osoby niezrzeszone: 155 zł 
Dla 50 osób w przypadku innej ilości osób płata ulegnie zmianie. 
Cena zawiera: przejazd autokarem, informację krajoznawczo – turystyczną, obiadokolację, nocleg w Długopolu Dolnym i śniadanie 
w dniu 02.02.2020 r. 
 
Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze PTTK w godzinach 10:00 – 16:00 do 10.01.2020 r. oraz  
na konto PTTK 33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 w tytule wpisując II WYPRAWA GÓRSKA 01.02.2020 – 02.02.2020  
lub do wyczerpania miejsc. 
 
Biuro PTTK Oddział Racibórz 
ul. Chopina 16, 47 – 400 Racibórz 
tel. (032) 415 30 93 
 
Organizatorem wszystkich wycieczek jest Andrzej Kuśnierz tel. 608 442 739 
 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 
 

 


