POLSKIE TOWARZYSTWO-TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
MIEJSKIE KOŁO PTTK „ŁAZIK”
W ZDZIESZOWICACH
Serdecznie zaprasza na rajd
Rudawy Janowickie – 13-15.05.2022
Plan imprezy:
1. Dzień pierwszy – 13 maja 2022:
➢ Wyjazd: godzina 16:00 spod biurowca ZKZ w Zdzieszowicach,
➢ Przyjazd: do miejsca zakwaterowania około godziny 20:00
2. Dzień drugi – 14 maja 2022:
➢ Śniadanie: około godz. 8:00,
➢ Trasa piesza: Czarnów – Rozdroże pod Bobrzakiem – Mała Ostra – Skalnik – Dzicza Góra – Wołek –
Wielka Kopa - Czarnów -> długość trasy 17 km; czas przejścia 6:30h; różnica poziomów 756m ↗
oraz 749m↘, GOT 24 pkt
➢ Ognisko około 20:00
3. Dzień trzeci – 15 maja 2022:
➢ Śniadanie: około godz. 8:00, wykwaterowanie i przejazd do Strużnicy
➢ Trasa piesza: Strużnica – Lwia Góra – Starościńskie Skały – Jańska Góra – PTTK Szwajcarka –
Sokoliki - Trzcińsko -> długość trasy 11,5 km; czas przejścia 4:30h; różnica poziomów 523m ↗ oraz
665m↘, GOT 22 pkt
➢ Powrót do Zdzieszowic –około 20:00
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Zgłoszenia i odpłatność:
Zapisy: od 7 lutego w Miejskiej Bibliotece w poniedziałki podczas dyżurów Koła w godzinach 17-18
oraz za pośrednictwem formularza
Odpłatność: 280 zł osoby z opłaconą składką na 2022, dzieci 240 zł (do 14 lat z opłaconą składką),
pozostali 340 zł, wpłat prosimy dokonywać na konto bankowe koła: 29 1240 1659 1111 0010 6908
8419 - Bank Pekao I Oddział w Kędzierzynie-Koźlu (tytułem – Imię i nazwisko – Rudawy) lub gotówką
podczas dyżuru przedstawicieli koła – aby być wpisanym na listę niezbędna wpłata bezzwrotnej I raty
w kwocie 50 zł do 7 dni od zgłoszenia.
Organizator zapewnia: transport klimatyzowanym autokarem, zakwaterowanie ze śniadaniem,
poczęstunek turystyczny podczas ogniska, opiekę przewodnicką podczas rajdu, pamiątkowy buton,
ubezpieczenie OC (dla członków PTTK).
Maksymalna ilość uczestników 40 osób – według kolejności zapisów, aby wyjazd się odbył minimum
25 osób,

Miejskie Koło PTTK „Łazik”
w Zdzieszowicach

Siedziba: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Chrobrego 18
47-330 Zdzieszowice

