Klub Seniora
przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

zaprasza we wtorek

22.09.2020
do lasu w okolicy Turzy

na spacer
„z przewodnikiem PTTK i… maseczką”

1. Zbiórka uczestników o godz. 7.20, Dworzec Gł. PKS w Rzeszowie. stanowisko MKS,
Wyjazd o 7.40, autobus MKS nr 305 – kurs do Huciska (6.60 zł), w Hucisku o 8.30.
2. Przejście piesze:
- I część, dojście z Huciska do ścieżki przyrodniczej „Turza”, następnie spacer fragmentem
południowym ścieżki do Turzy, łącznie 8 km, ok. 3,5 godz.,
- ognisko (produkty spożywcze we własnym zakresie),
- II część, odcinek północny ścieżki przyrodniczej „Turza”, 4 km,
- razem obydwie części 12 km.
Osoby, które nie będą iść na II część wycieczki, będą mogły poczekać na polanie przy ognisku,
pojechać wcześniej do Kolbuszowej, lub iść indywidualnie do Sokołowa (ok. 3 km).
3. Powrót do Rzeszowa:
- wariant I: PKS z Turzy do Kolbuszowej o 12.29 i 14.28, jedzie 40 minut, bilet 8.10 zł,
dalej do Rzeszowa (Marcel) o godz. 13.10, 13.35, 14.15, 15.10, 15.35,
-wariant II: PKS z Turzy do Sokołowa o godz. 14.05 i 15.05, jedzie 5 minut, bilet 3,- zł,
dalej do Rzeszowa Marcel o godz. 14.19, 14.34 , PKS o 14.39, 14.45.
4. Zabieramy prowiant, o maseczkach też nie zapominamy - obowiązkowe.
5. Do z dobycia punkty do odznak: OTP: 12 lub 8 km (zależy od wariantu), Turysta Senior –
jedna wycieczka; - Turysta Przyrodnik: ścieżka przyrodnicza „Turza” – 5 pkt.
UWAGA!!!


Ze względu na obostrzenia epidemiczne – m.in. konieczność posiadania pełnej listy uczestników,
obowiązują wcześniejsze zapisy w Biurze Oddziału (telefonicznie 17 85 367 55, lub osobiście)

 Wpisowe: 10 zł – wszyscy uczestnicy.
W ramach wpisowego: opieka przewodnika, środek dezynfekujący u przewodnika.
 Koszt biletów w autobusach, każdy pokrywa we własnym zakresie.
 Wpłaty wpisowego: gotówką lub kartą w Biurze Oddziału, lub przelew na konto Oddziału PTTK w
Rzeszowie: nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742.
Brak wpłaty wpisowego powoduje skreślenie z listy.
 Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego
przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!.
W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik
będzie proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać
przewodnikowi podpisany dokument (z data rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać
na miejscu. Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas .
Odmowa podpisania oświadczenia,
skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego.

Na wyjazd zaprasza Zarząd Klubu Seniora.
Wycieczkę prowadzi Stanisław Polański,
przewodnik terenowy i beskidzki, tel. 605 346 876.

