
Mikołaj w górach z PTTK
03 - 05.12.2021

I. Organizator wyjazdu:
Oddział PTTK w Raciborzu.

II. Kierujący wyjazdem:
Artur Katolik tel. 727 634 573
Piotr Armatys tel. 664 202 040

III. Cel imprezy:
A. Szerzenie kultury turystyki, zapoznanie ze zdrowotnymi walorami przyrody i

turystyki górskiej.
B. Zdobywanie GOT.
C. Wędrowanie na górę Klimczok, Szyndzielnię. Zwiedzanie Szczyrku.

IV. Program:
Dzień I - piątek 03.12.2021
● 8.41 wyjazd z dworca PKP w Raciborzu do Bielska-Białej. Uczestnicy spoza

Raciborza wsiadają w dogodnych stacjach.
● W Bielsko-Białej autobusem nr 8 dojazd do kolejki gondolowej na Szyndzielni.
● Wyjście z górnej stacji kolejki do schroniska PTTK na Klimczoku, po drodze

przystanek w schronisku PTTK Szyndzielnia.
● Zakwaterowanie. Obiadokolacja około godz. 17.00.
● Spotkanie integracyjne przy ognisku około 19.00.

Dzień II - sobota 04.12.2021
● 8.30 - śniadanie. Po śniadaniu wyruszamy niebieskim szlakiem do Szczyrku

(czas przejścia 1h 15min około 5 km).
● Chętne osoby ze Szczyrku wjazd na Skrzyczne (bilety we własnym zakresie).
● Powrót do schroniska ze Szczyrku zielonym szlakiem (czas przejścia 2h 25 min -

5,5 km).
● Obiadokolacja około 18.00.
● Czas wolny.

Dzień III - niedziela 05.12.2021
● Śniadanie 8.30.
● Po śniadaniu wyruszamy przez przełęcz do Schroniska PTTK Szyndzielnia.
● Następnie do górnej stacji kolejki gondolowej, autobusem komunikacji miejskiej

nr 8 do stacji PKP skąd powrót pociągiem do Raciborza.

V. Świadczenia w ramach wpisowego:
4 posiłki (2x obiadokolacja i 2x śniadanie).
2 noclegi z pościelą.
Ubezpieczenie.
Własny Mikołaj.
Ognisko z kiełbaską



VI. Postanowienia końcowe:
● Uczestnicy na rajdzie będą ubezpieczeni przez organizatora.
● Wpisowe na rajd wynosi dla członków PTTK Racibórz 300 zł dla pozostałych

osób 330 zł.
● Zgłoszenia wraz z wpłatami do dnia 19.11.2021 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: 30. Szczegółowe informacje u kierujących wyjazdem.
● Niepełnoletni mogą brać udział w rajdzie pod opieką dorosłych.
● Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
● Jest to wycieczka górska, należy pamiętać o odpowiednim obuwiu i sprzęcie

(kijki, raczki, czołówka).

Z turystycznym pozdrowieniem i zaproszeniem PTTK Racibórz


