
PODSUMOWANIE
„Zdobywamy Szczyty Zaliczane do KGP

z PTTK Racibórz”

Wyjazd do Zębu będący
zakończeniem wypraw z cyklu:
Zdobywania szczytów należących
do Korony Gór Polski z PTTK
Racibórz.

Ząb: Wieś leżąca na Pogórzu Gubałowskim. Jedna z najwyżej położonych miejscowości w Polsce:
średnia wysokość najwyżej położonych części osiedli Zębu wynosi 1013 m n.p.m. Od strony
południowej graniczy z Zakopanem, od północnej z Bustrykiem. Po stronie wschodniej znajduje
się wieś Suche, a po zachodniej stronie Ząb graniczy z Nowem Bystrem. Tereny zamieszkane
Zębu leżą na wysokości od 910 do 1021 m n.p.m., a tereny niezamieszkane (głównie lasy i łąki) –
od około 900 do około 1040 m n.p.m.



TERMIN 24-25.10.2020r.

1. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę.

2. Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i jest realizowana na zasadach samorealizacji

siłami wolontariatu członków PTTK zgodnie ze statutem PTTK.

3. Udział w wycieczce 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 wycieczki 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 wiadomośći regulaminu

oraz jego przestrzegania.

6. Organizator nie zapewnia opieki licensjonowanego przewodnika na wycieczce.

7. Uczestnicy wycieczki są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

8. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną panującą w Kraju każdy uczestnik

wyprawy zobowiązany jest do posiadania i stosowania własnej maseczki ochronnej.

Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia organizator.

9. Pierszeństwo udziału w wycieczce mają osoby biorące udział w wyprawach górskich

organizowanych przez PTTK Racibórz w 2020 roku.

Proponowany plan wyjazdu:
Dzień pierwszy

Ząb i Zakopane:

Po przyjeździe do Zębu przejdziemy na Gubałówkę, następnie wedle własnego uznania czas

wolny. Możliwość zjazdu kolejką PKL do Zakopanego na indywidualne zwiedzanie miasta.

Zbiórka uczestników przy autokarze około godziny 17:00, pobranie bagażu i zakwaterowanie w

Ośrodku Harnaś w Ząbie. około godziny 18:00 zjemy obiadokolację, następnie czas wolny.

O godzinie 20:00 rozpocznie się w ośrodku Wieczór regionalny z poczęstunkiem i udziałem

góralskiej kapeli.



Dzień drugi

Rusinowa Polana, Gęsia Szyja i SanktuariumWiktorówki:

Po śniadaniu około godziny 9:00 w Ośrodku Harnaś i wykwaterowaniu ok. godz.10:00
wyjedziemy z ośrodka. Z parkingu Wierch Poroniec wyruszymy Zielonym szlakiem którym
osiągniemy Rusinową Polanę, następnie czas wolny: wedle własnego uznania można zdobyć
szczyt Gęsiej Szyi, zwiedzić Sanktuarium Wiktorówki lub odpocząć na Rusinowej Polanie.
Powrót do autokaru tym samym szlakiem. Następnie wyjazd w drogę powrotną do Raciborza.

Długość trasy na Rusinową Polanę i z powrotem ok. 6,4 km, suma podejść ok. 180 m.

Zbiórka uczestników na dworcu PKS w Raciborzu o godz. 5:00, wyjazd o godz. 5:30,
planowany powrót w godzinach wieczornych.

Koszt wycieczki:

Członkowie PTTK Racibórz z opłaconą składką za 2020 rok i młodzież do 18-tego roku życia:

200zł

Osoby niezrzeszone 220zł

Dla 50 osób, w przypadku mniejszej ilośći osób cena ulegnie zmianie.

Cena zawiera:

Przejazd autokarem, nocleg w Ośrodku Harnaś w Ząbie, obiadokolację, wieczór regionalny z

udziałem góralskiej kapeli i poczęstunkiem, śniadanie oraz informację krajoznawczo-turystyczną.

Cena nie zawiera:

Biletu wstępu do TPN oraz ewentualnego biletu na kolejkę PKL na Gubałówce.

Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze PTTK w godzinach od 10:00 do 16:00 od dnia

10.09.2020 oraz na konto PTTK 33 1750 0012 0000 0000 3444 8477

w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek Wycieczka 24-25.10.2020 r. lub do

wyczerpania miejsc.

Nieuiszczenie opłaty za wycieszkę w terminie do pięcu dni roboczych od zapisania się
oznacza rezygnację z wyjazdu i automatyczne skreślenie z listy uczestników!!!

Biuro PTTK odział Racibórz
ulica Chopina 16 47-400 Racibórz
tel. (032) 415 30 93

Organizatorem wycieczki jest Andrzej Kuśnierz tel. 608 442 739


