KLUB POL-SURVIVAL PTTK RZESZÓW UL. MATEJKI 2

07-08.11.2020
Rajd im. Piotrka „Hansa” Sołka

w Pieninach

i Polskim Spiszu

PROGRAM WYJAZDU:

WPISOWE:

07.11.2020 (sobota)

220 zł – członkowie Klubu Pol-Survival
mł. szk. do 19 r. ż.
230 zł – członkowie PTTK,
260 zł – pozostali uczestnicy.

Wyjazd autokarem lub busem z dworca
głównego PKS w Rzeszowie (stanowisko ,,M”)
o godz. 6.00 do Niedzicy.
Przejście na trasie Niedzica - Cisówka 777m Barwinkowa Góra 725m - Żar 883m Piekiełko - Dursztyn. Czas przejścia ok.5h,
do zdobycia 15 pkt. GOT. Następnie
obiadokolacja, wieczór z filmem górskim
i spanko.

08.11.2020 (niedziela)
Godz. 7.30 Możliwość uczestniczenia we Mszy
Św.- w zabytkowym kościele Św. Kwiryna.
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do
miejscowości Szlachtowa. Przejście piesze na
trasie: Szlachtowa – Huściawa 818m (trawers)schr. Pod Durbaszką - Durbaszka 942m –
Wysoka 1050m – Wąwóz Homole -Jaworki.
Czas przejścia ok 5h, do zdobycia 18 pkt.
GOT. Zakończenie rajdu, powrót do Rzeszowa
ok. godz. 19-20.

Uwaga:
W zależności od warunków
atmosferycznych trasa może ulec zmianie.

ZAPEWNIAMY:
❖ nocleg w Pijarskim Ośrodku
Edukacyjnym,
❖ 1 x obiadokolację,1x śniadanie,
❖ obsługę przewodnicką i pilocką,
❖ przejazd autokarem, parkingi,
❖ środki dezynfekcyjne,
❖ ubezpieczenie NNW,
❖ pokoje 4,5 osobowe.

Liczba miejsc ograniczona (30 os.)
Wyjazd odbędzie się przy min. 20 os.
Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55
lub osobiście w Biurze Oddziału.
Wpłat można dokonać gotówką lub kartą
w biurze lub na konto Oddziału PTTK
w Rzeszowie:
Nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742
– w terminie max. 3 dni od daty zgłoszenia.
Brak wpłaty w w/w terminie powoduje
skreślenie z listy.

Maseczki podczas jazdy autokarem!
W związku z sytuacją epidemiczną
każdy uczestnik będzie poproszony
o podpisanie oświadczenia.
Odmowa podpisania oświadczenia
skutkuje wykluczeniem
z uczestnictwa w rajdzie, bez zwrotu
wpisowego.
Wycieczkę poprowadzą: przewodnicy beskidzcy

Jacek Dziwisz i Przemysław Misiąg

Do zobaczenia na szlaku!

NASZA STRONA INTERNETOWA www.ps.pttk.rzeszow.pl

