POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE
Oddział im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału VIII etapie Rajdu „GÓRY BEZ GRANIC Z PTT”,
który odbędzie się w dniach 13 - 18 września 2022 r. z bazą w Ośrodku konferencyjno –
wypoczynkowym „Ziemowit” w Jarnołtówku w Górach Opawskich.
Zapraszam

do

członkostwa

w

Polskim

Towarzystwie

Tatrzańskim,

ponieważ

zgodnie

z obowiązującą ustawą o usługach turystycznych udział w rajdach wielodniowych jest wyłącznie
dla członków PTT. Osoby niezrzeszone prosimy o zapisanie się do PTT przy zgłoszeniu uczestnictwa
w rajdzie. Deklarację członkostwa można pobrać na stronie Oddziału: http://www.radom-ch.ptt.org.pl
Oddział PTT w Radomiu nie ma osobowości prawnej i nie prowadzi działalności gospodarczej. Stad ten
wymóg.
Koszt uczestnictwa wraz z opłatą klimatyczną wynosi: 995 zł od osoby. Do dyspozycji
uczestników rajdu pokoje jedno i dwu osobowe, sauna, basen, jacuzzi.
Zgłoszenia na Rajd przyjmuje Grzegorz Błaszczyk - kwatermistrz Rajdu:


tel.: +48 721 146 604;



e-mail: zarysy1@op.pl

W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, PESEL, seria i nr dowodu osobistego, adres zamieszkania,
e-mail, telefon.
Rozliczenie kosztów uczestnictwa:


Wpłata I raty: 400 zł do dn. 31.07.2022 r.;



Wpłata II raty 350 zł pozostała kwota do dn. 15.08.2022 r.;



Wpłata III raty 245 zł do dn. 02.09.2022.

Wpłaty, prosimy dokonać przelewem na konto:
03 1020 4317 0000 5602 0090 8335
(Bank PKO BP o/w Radomiu)
PTT Oddział im. dr. T. Chałubińskiego w Radomiu
Tytuł przelewu: Jesień 2022, rata xx, nr telefonu osoby wpłacającej
Prosimy o ścisłe przestrzeganie terminu wpłat z uwagi na obligujący organizatorów obowiązek wpłacenia
zadatku dla kwaterodawcy.

Adres do korespondencji: 26-600 Radom; ul. Traugutta 18 lok. 6; tel. +48 602 512 657
Konto: Bank PKO BP O/RADOM 03 1020 4317 0000 5602 0090 8335
www.radom-ch.ptt.org.pl
e-mail: zarzad-radom@ptt.org.pl

Przydział kwater w dniu 13.09.2021r. w Ośrodku konferencyjno – wypoczynkowym „Ziemowit”
w Jarnołtówku – adres: Jarnołtówek 204, 48-267 Jarnołtówek.
Organizatorzy zapewniają w ramach kosztów uczestnictwa:


5 noclegów;



4 śniadania i 4 obiadokolacje;



metalowy pamiątkowy znaczek, do kolekcji;



opis tras;



dowożenie uczestników do punktów wyjściowych na trasy;



potwierdzenie zdobytych punktów i norm do GOT PTT.



ognisko rajdowe;

Dla uczestników z Radomia i zainteresowanych organizujemy, za dodatkową opłatą w wys. 150 zł
przejazd autokarem na trasie: RADOM – JARNOŁTÓWEK - RADOM.
Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem w celu rezerwacji miejsc w autokarze.
Impreza obędzie się bez względu na pogodę.
Osobom zgłoszonym, a nie biorącym udziału w rajdzie zaliczka nie będzie zwracana.
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym
zakresie.
PROGRAM RAJDU
13.09.2022 r. (wtorek): przyjazd uczestników i zakwaterowanie.
14.09 - 17.09.2022 r. (środa - sobota): przejście tras:
1. Zlate Hory, Poutni Kostel, zastawka – szlak żółty Panna Maria Pomocne – droga krzyżowa –
Madena Stola – Zlate Hory Bohema – Hadi Louky szlak niebieski – Zlate Hory Pod Edelem - Zlate
Hory namiesti – szlak zielony Biskupia Kopa – szlak czerwony – Bolkówka – Jarnołtówek - 4 h 30
min. (14,4 km);
2. Jarnołtówek szlak czerwony – Konradów – Podlesie – Przednia Kopa szlak żółty Rezerwat nad
Białką – Głuchołazy ul. Parkowa - szlak czerwony Głuchołazy - 4 h 20 min. (14.3 km);
3. Zlate Hory skansen, parking – szlak niebieski Udoli ztracenych stoli – szlak żółty Nahon – szlak
zielony Mlyny – szlak żółty Dolne Udoli – Svata Anna szlak niebieski – Hrad Edelstein – Hadi Louky
– szlak czerwony Pod Edelem – żeleznicni stanice – szlak zielony Kostelni - granica Pl/Cz –
Jarnołtówek - 5 h (16 km)
4. Jarnołtówek szlak niebieski Olszak – Pokrzywna - szlak czerwony Wieszczyna - Dębowiec – polana
Kucharskiego – Pod Kozią Górą - 4 h 40 min (15.5 km);
Jest to wstępna propozycja tras, mogą one ulec zmianom po przeprowadzeniu rekonesansu przez
kierownictwo rajdu.
16.09.2022 r. (piątek): w godzinach wieczornych ognisko rajdowe.
18.09.2022 r. (niedziela): zakończenie rajdu i powrót do miejsc zamieszkania.
Adres do korespondencji: 26-600 Radom; ul. Traugutta 18 lok. 6; tel. +48 602 512 657
Konto: Bank PKO BP O/RADOM 03 1020 4317 0000 5602 0090 8335
www.radom-ch.ptt.org.pl
e-mail: zarzad-radom@ptt.org.pl

KIEROWNICTWO RAJDU
Artur Traczyk - tel.: 601 301 554
Janusz Barszcz – tel.: 502 845 630
Grzegorz Błaszczyk – tel.: 721 146 604
ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO GÓRACH
Przygotowanie przed wyjściem w góry:
 Przygotuj się fizycznie przed wyjazdem w góry;
 Zasięgnij informacji o masywie górskim, w który się wybierasz (przebieg szlaków i ich stan, warunki
panujące w górach, ewentualne zagrożenia);
 Planuj trasy stosownie do możliwości i doświadczenia wszystkich uczestników wycieczki;
 Przed wyjściem zapoznaj się z aktualnie panującymi warunkami i prognozą pogody;
 Samotne wychodzenie w góry jest niebezpieczne!!! Bezpieczniej iść w towarzystwie;
 Zabierz niezbędny ekwipunek!!! Miej zawsze ze sobą:


plecak;



odpowiednie do panujących warunków obuwie;



ubranie chroniące przed opadami i wiatrem (kurtkę z membraną, płaszcz przeciwdeszczowy)



zapasową ciepłą odzież (polar, bieliznę termiczną);



podręczną apteczkę;



prowiant i napoje;



latarkę, najlepiej czołówkę i zapasowe baterie;



telefon komórkowy - z naładowaną baterią i zapisanymi numerami alarmowymi; warto wziąć ze
sobą PowerBank (zewnętrzna bateria lub przenośna ładowarka), który doładuje nasz telefon w
przypadku rozładowania baterii;



czapkę i rękawiczki.

Adres do korespondencji: 26-600 Radom; ul. Traugutta 18 lok. 6; tel. +48 602 512 657
Konto: Bank PKO BP O/RADOM 03 1020 4317 0000 5602 0090 8335
www.radom-ch.ptt.org.pl
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