Koło PTTK nr 200 „Piechurzy” przy PTTK OM w Radomiu zaprasza na

1 – 3 października 2021

Weekend w Beskidzie Małym
Koszt 370 zł / 360 zł (czł. PTTK OM w Radomiu)
TRASY
(długość 4,5 – 7 h w zależności od dnia)
1.10.: Słowiaki – Nowy Świat (660 m) – Gaiki (816 m) – Magurka Wilkowicka (909 m) – Czupel (933 m)
– Międzybrodzie Bialskie
2.10. Targanice – Potrójna (883 m) – Łamana Skała (915 m) – Czarne Działy – Kocierz Rychwałdzki
3.10. Rzyki – Schr. PTTK Leskowiec (890 m) – Gancarz (798 m) – Pańska Góra (428 m) – Andrychów
Baza: Międzybrodzie Bialskie lub Żywieckie

W ramach wpisowego: przejazd, noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opłata klimatyczna.
Wpłaty: w Biurze Oddziału oraz 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 .
Możliwość płatności w ratach – I rata – zaliczka 100 zł do 10 lipca, II rata – 135 zł do 20
sierpnia, III rata – 135 zł do 15 września.
Wyjazd: godz. 5.00, 1 października (piątek), parking przy ul. Kopernika; powrót ok. 20.30 –
3 października (niedziela).
Weekend w Beskidzie Małym to impreza turystyki kwalifikowanej, piesza. Wymaga kondycji pozwalającej

na wędrówkę górską; maksymalne wzniesienie 930 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). Ostatniego dnia obiad we własnym zakresie
w drodze powrotnej (Andrychów lub Zator).
Impreza odbywa się na zasadzie samorealizacji, nie jest przedsięwzięciem komercyjnym. Uczestnicy
zobowiązani są do ubezpieczenia się – członkowie PTTK z opłaconą składką na 2021 r. są objęci
ubezpieczeniem NNW. Uwaga! Impreza odbywa się przy minimalnej wymaganej ilości uczestników, bez
względu na pogodę. Ilość miejsc ograniczona! Osobom nie uczestniczącym w imprezie wpłaty nie będą
zwracane. W przypadku rezygnacji po 15 września – potrącamy 25% kosztów manipulacyjnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy wynikłych z przyczyn niezależnych.
Impreza dla osób pełnoletnich – dopuszczalny udział młodzieży pow. 13 r.ż. pod opieką opiekuna.
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