2019-01-26 (SOBOTA)
KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ ODDZIAŁU PTTK W JAWORZNIE
zaprasza na
53 ZIMOWY RAJD PIESZY

REZERWAT PRZYRODY OCHOJEC – PANEWNIKI
„ŻYJ z PASJĄ! WĘDRUJ z NAMI! – DZIEŃ BABCI I DZIADKA z PTTK”
-------Uczestnicy
Drużyny szkolne pod opieką nauczyciela (opiekun drużyny 10-osobowej nie płaci wpisowego) oraz
miłośnicy rodzinnej turystyki kwalifikowanej; uczestnicy indywidualni w miarę wolnych miejsc.
Wpisowe
34 zł Dzieci i młodzież – członkowie PTTK
37 zł Dzieci i młodzież oraz dorośli członkowie PTTK
40 zł Sympatycy turystyki kwalifikowanej
Zapisy






do 21 stycznia 2019r. w biurze O/PTTK w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 35;
tel. 32 616 39 52, kom. 603 275 115 w godz. 10:00-17:00;
ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność wpłat;
KONTO: BANK BGŻ PARIBAS S.A. – 83 1750 0012 0000 0000 3864 3991;
e-mail: jaworzno.pttk@gmail.com, strona internetowa: www.pttk.jaw.pl
Zasady zapisów oraz obowiązki uczestników

 opiekun drużyny wraz z wpisowym składa listę uczestników z niezbędnymi zgodami;
 wzory listy drużyny szkolnej, karty zgłoszenia indywidualnego oraz niezbędnych zgód na
przetwarzanie danych w celach dotacyjnych i ubezpieczeniowych stanowią załączniki do
regulaminu i są umieszczone na stronie internetowej;
 odpowiedni ubiór turystyczny, przestrzeganie „Karty Turysty”;
 przestrzeganie postanowień organizatorów, każda drużyna posiada apteczkę;
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w czasie trwania rajdu;
 wpisowe nie jest zwracane w przypadku nie zgłoszenia się uczestnika na rajdzie;
 rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
Świadczenia





przejazd autokarem, ubezpieczenie, obsługa przodowników na trasie, znaczek rajdowy;
dyplom dla szkoły;
posiłek turystyczny w trakcie trwania rajdu;
drobne pamiątkowe upominki wyróżniające wędrujące z wnukami BABCIE i DZIADKÓW.
Przebieg rajdu

1/. 8:30 – zbiórka - parking za galerią „Galena” w Jaworznie, przejazd do Katowic Kostuchnej;
2/. Trasa piesza: Kostuchna – Rezerwat Przyrody Ochojec – Dolina Ślepiotki – Park Zadole –
Panewniki (Bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny); w ramach
przerwy w wędrówce – ciepły posiłek turystyczny (Totu Pub & Pizza – Katowice Piotrowice);
3/. Zwiedzanie Bazyliki z największą w Europie szopką ołtarzową oraz szopką ruchomą;
4/. Zakończenie rajdu – wręczenie znaczków, dyplomów dla szkół i upominków dla Seniorów;
5/. Powrót autokarem do Jaworzna ok. godz. 17:00.
Turystyka kwalifikowana
1/. 12km (przejście piesze) – 12 pkt do OTP;
2/. Rezerwat Przyrody Ochojec i Ścieżka Przyrodniczo-Dydaktyczna im. Prof. Władysława
Szafera – do odznaki Turysta Przyrodnik.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO WĘDROWANIA 
 ŻYJ Z PASJĄ 

