MKKT PTTK nr 200 Piechurzy – PTTK OM w Radomiu

termin:

1-3 maja 2018 r.
koszt: 340 zł

(możliwość płatności w ratach)

...i Dynowskim

--------------------------trasy:
01.05.:
Grudna Górna – Klonowa (525 m) – Bardo (najwyższy szczyt Pogórza Strzyżowskiego, 534 m) –
Stępina (zwiedzanie schronu tunelowego) – Frysztak [ok. 18 km]
02.05.:
Czarnorzeki – rez. „Prządki” – Odrzykoń (zwiedzanie zamku Kamieniec) – Królewska Góra (554 m) –
Rzepnik – Przybówka [ok. 18 km]
03.05.:
Wielopole Skrzyńskie – Broniszów – Ropczyce (czas wolny na posiłek) [ok. 15/18 km]
Baza: GOSiR – Frysztak
---------------------------

W ramach wpisowego: przejazd, noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, bilety wstępu
Możliwość płatności w ratach – pierwsza wpłata (100 zł) do dnia 19 stycznia 2018 r. Kolejne
wpłaty do 1 marca (120 zł) i 15 kwietnia (120 zł).
---------------------------

Wpłaty: w Biurze Oddziału lub na rachunek bankowy Oddziału, nr 42 1240 3259 1111 0000 3002
2276. Zgłoszenia: osobiście w Biurze (ul. Traugutta 46/48), telefonicznie pod nr 796 541 792 lub
694 487 180 (tylko sms) oraz e-mail przewodnik694@gmail.com
Wyjazd: godz. 5.30, 1 maja, parking przy ul. Kopernika; powrót ok. 21.00 – 3 maja.
***
Weekend na Pogórzu Strzyżowskim to impreza turystyki kwalifikowanej, piesza. Wymaga kondycji
pozwalającej na wędrówkę wyżynną-górską; maksymalne wzniesienie 554 m; teren zróżnicowany,
liczne podejścia. Każdy powinien posiadać odpowiedni ubiór i ekwipunek. Wyżywienie poza
zapewnionym we wpisowym we własnym zakresie (należy zabezpieczyć prowiant na trasę).
Impreza odbywa się na zasadzie samorealizacji, nie jest przedsięwzięciem komercyjnym. Uczestnicy
zobowiązani są do ubezpieczenia się – członkowie PTTK z opłaconą składką na 2018 r. są objęci
ubezpieczeniem NNW. Uwaga! Impreza odbywa się przy minimalnej wymaganej ilości uczestników,
bez względu na pogodę. Ilość miejsc ograniczona!

Zapisy:
tel. 796 541 792 i 694 487 180 (tylko sms)
e-mail: p r z e w o d n i k 6 9 4 @ g m a i l . c o m

