Koło Terenowe PTTK nr 32
przy Oddziale PTTK w Rzeszowie
ul. Matejki 2
tel. (0-17) 853-67-55

LV (55) Rajd Górski
„Jesień w Beskidzie Niskim”
Szkoły podstawowe, średnie oraz dorośli

Rzepedź 2019
04–06.10.2019
Sponsorzy Rajdu
- Koło Terenowe PTTK Nr 32
- Oddział PTTK w Rzeszowie

Trasa 1 (szkoły podstawowe do 50 osób)
Piątek:
Wyjazd autobusem z Dworca Gł. PKS stan. M,
godz. 7.15, zbiórka 7.00. Przejazd autobusem do
Puławy Górne, przejście trasy: Wola Piotrowa –
Tokarnia (778) – Przybyszów – Karlików (15 pkt
GOT), ok. 5 godz. obiadokolacja, nocleg.
Sobota:
Śniadanie, przejście trasy: Przeł. pod Suliłą –
Dział (830) – Chryszczata (997) – Jeziorka
Duszatyńskie - Duszatyn (15 pkt GOT),
ok. 5 godz., obiadokolacja, ognisko.
Niedziela:
Możliwość uczestniczenia w mszy św., śniadanie,
przejazd autobusem do Zagórza, spacer do ruin
klasztoru Karmelitów Bosych
Powrót do Rzeszowa ok. 15.00.
Trasa 2 (szkoły średnie do 50 osób)
Piątek:
Wyjazd autobusem z Dworca Gł. PKS stan. M,
godz. 7.15, zbiórka 7.00. Przejazd autobusem do
Puławy Górne, przejście trasy: Puławy Górne –
Skibce (778) – Wilcze Budy (759) – Tokarnia
(778) - Karlików (21 pkt GOT), ok. 6 godz.
obiadokolacja, nocleg.
Sobota:
Śniadanie, przejazd autobusem do Karlikowa,
przejście trasy: Karlików – Przybyszów – Kamień
(717) – Wahalowski Wierch (666) - Komańcza
(17 pkt GOT), ok. 5 godz., obiadokolacja,
ognisko.
Niedziela:
Możliwość uczestniczenia w mszy św., śniadanie,
przejazd autobusem na Przeł. pod Gruszką,
przejście trasy: Przeł. pod Gruszką – Gruszka
(583) – Weremień (7 pkt GOT), ok. 2 godz.
Powrót do Rzeszowa ok. 16.00.

Trasa 3 (szkoły podstawowe do 25 osób)
Piątek:
Wyjazd autobusem z Dworca Gł. PKS stan. M,
godz. 7.15, zbiórka 7.00. Przejazd autobusem do
Karlikowa, przejście trasy: Karlików –
Przybyszów – Kamień (717) – Rzepedka (708) –
Rzepedź (16 pkt GOT), ok. 5 godz.
obiadokolacja, nocleg.
Sobota:
Śniadanie, przejście trasy: Dział – Pogary – Suliła
(759) – Wysoki Wierch – Turzańsk – Rzepedź
(14 pkt GOT), ok. 5 godz., obiadokolacja,
ognisko.
Niedziela:
Możliwość uczestniczenia w mszy św., śniadanie,
przejazd autobusem do Zagórza, spacer do ruin
klasztoru Karmelitów Bosych
Powrót do Rzeszowa ok. 15.00.
Trasa 4 (dorośli do 25 osób)
Piątek:
Wyjazd autobusem z Dworca Gł. PKS stan. M,
godz. 7.15, zbiórka 7.00. Przejazd autobusem do
Wisłoka Wielkiego, przejście trasy: Wisłok
Wielki – Hora – Jasienina – Wahalowski Wierch
(666) – Czystogarb – Majkowski Wierch (617) –
Dołżyca (16 pkt GOT), ok. 5 godz.
obiadokolacja, nocleg.
Sobota:
Śniadanie, przejazd autokarem do Duszatyna,
przejście trasy: Duszatyn – Mików – Wierch
(754) – Chryszczata (997) – Jeziorka
Duszatyńskie - Duszatyn (17 pkt GOT),
ok. 5 godz., obiadokolacja, ognisko.
Niedziela:
Możliwość uczestniczenia w mszy św., śniadanie,
Przeł. pod Suliłą – Suliła (759) – Wysoki Wierch
- Turzańsk (8 pkt GOT), ok. 3 godz.
Powrót do Rzeszowa ok. 16.00.

Organizatorzy zapewniają:
 przejazd autokarem tam i z powrotem
 przewodnictwo na trasie rajdu
 noclegi
z
pościelą
w
warunkach
turystycznych,
 wyżywienie
obiadokolacja – piątek i sobota
śniadanie
– sobota i niedziela
 pamiątkowy znaczek rajdowy
 potwierdzenie zdobycia punktów GOT,
Turysta Przyrodnik, UNESCO
 ubezpieczenie od następstw NNW dla
członków PTTK - osoby nie będące
członkiem
PTTK,
ubezpieczają
się
we własnym zakresie
 ognisko w sobotę

Informacje dodatkowe:
1. Organizatorzy
rajdu
nie
biorą
odpowiedzialności za wypadki i szkody
poniesione
lub
wyrządzone
przez
uczestników rajdu (wszystkie koszty
związane z ewentualnymi naprawami
zniszczonego sprzętu ponoszą uczestnicy).
2. Wyjazd w piątek 04.10.2019 r. z Dworca
Głównego PKS (stanowisko M).
3. Powrót
do
Rzeszowa:
niedziela
06.10.2019 wg harmonogramu.
4. Może zaistnieć potrzeba zamieszkania
w jednym pokoju uczniów z różnych
szkół, to samo dotyczy opiekunów.

Uwaga:
1. Młodzież szkolna przyjmowana będzie
w zorganizowanych grupach z opiekunem
(nauczycielem) – 1 opiekun na 10 osób.
2. Opiekun odpowiada za zachowanie się
młodzieży w autokarze, w miejscu noclegu
i na trasie.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa
w rajdzie wpisowe nie będzie zwracane.
4. Należy posiadać odpowiedni sprzęt i ubiór
turystyczny.
5. Trasy rajdu mogą ulec zmianie.
6. Uczestnicy rajdu powinni posiadać leg.
szkolne lub inny dokument tożsamości.
7. Zabieramy obuwie zamienne (pantofle,
klapki, trampki).
8. W miarę możliwości zabrać mapy, kompasy,
latarki.
9. Zabieramy książeczki GOT i Turysta
Przyrodnik, UNESCO – na miejscu
możliwość zakupu.

Trasy Nr 1, 2, 3, 4:
150,- zł - członkowie PTTK,
170,- zł - pozostali sympatycy

Wpisowe:

Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje
oraz informacji udziela:
Biuro Oddziału PTTK
w Rzeszowie, tel. 17 853-67-55

Zapisy WYŁĄCZNIE z listą
uczestników oraz z wpłatą
wpisowego do wyczerpania miejsc
(150 osób)

Spotkanie opiekunów grup szkolnych
przed rajdem – 02.10.2019 (środa)
o godzinie 17.00 na II piętrze
– czytelnia RPK.

Prosimy o przybycie!

ZAPRASZAMY
Z turystycznym pozdrowieniem
Kierownik Rajdu – Andrzej  Wesół
oraz
Zarząd Koła Terenowego
PTTK nr 32

