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„ZDOBYWAJ GÓRY , ZDOBYWAJ GOT”
                           PLAN  WYCIECZEK GÓRSKICH NA  2022 r.

1.Beskid Śląski– 16 stycznia  /niedziela/  –samochodami, targowisko godz. 8.00
   Trasa: Brenna Leśnica- Trzy Kopce Wiślańskie/810m/- Grabowa /905m/ - Brenna Leśnica  
    Czas marszu : 5 godz. GOT: 20 pkt                                                                                                        
2.Beskid  Śląski – 6 luty /niedziela/ , samochodami, targowisko godz. 8:00 
   Trasa: Wisła Czarne- Barania Góra/1220m/ - Wisła Czarne, GOT 23 pkt
3.Beskid Żywiecki – 20 marca /niedziela/ -autobus  targowisko godz.7:00
   Trasa: Żabnica- Rysianka/1322m/ - Słowianka - Żabnica
   Czas marszu : 6 godz. GOT: 20 pkt. ,wpłata :członkowie PTTK 60 zł , sympatycy 70 zł
4.Pieniny- Trzy Korony/982/, Sokolica   22-24 kwietnia – samochodami z targowiska o godz. 7:00    
noclegi PTTK Orlica- zapisy + zaliczka 100 zł do dnia 6 luty
5.Mała Fatra - Słowacja – 1 maja/ niedziela/  autobus  targowisko godz. 6:00
   Trasa :Wratna – Sokolie/1170m/- Wratna
   Czas marszu : 6 godz. GOT :20 pkt. ,wpłata: członkowie PTTK 80 zł , sympatycy 90 zł  
6.Masyw Ślęży /718m/ - 28 maja/sobota/ – wyjazd samochodami z targowiska o godz.5:00
7.Mała Fatra- Słowacja -26 czerwca/niedziela/, autobus targowisko godz. 6:00 
   Trasa: Stefanowa – Wielki Rozsutec/1610m/ - Stefanowa 
   Czas marszu 8 godz. ,GOT -28 pkt. ,wpłata członkowie PTTK 80 zł, sympatycy 90 zł
8. Beskid Śląski- 9 lipca/sobota/-samochodami na 100 lecie schroniska na Stożku
9.Bieszczady – 15 -21 sierpnia – organizator PTTK Rzeszów
10.Tatry Zachodnie – Słowacja- 28 sierpnia/niedziela/ - autobus ,targowisko, godz.6:00
 Trasa: Dolina Rohackich Stawów ,GOT : 20 pkt. Wpłata: członkowie PTTK 80 zł, sympatycy 90 zł 
11.Tatry Wysokie  dla ambitnych– 16 – 18  września- samochodami z targowiska o godz. 6:00  
    Orla Perć , Czerwona Ławka – noclegi w Bukowinie ,zapisy + zaliczka 100 zł do 1 maja                   
12. Beskid Śląski- 11 września :Brenna- Stary Groń- 70 Pieczenie Barana – wyjazd indywidualny
13.Tatry Zachodnie -15 października/sobota/ ,autobus, targowisko godz. 4:00
    Trasa: na Czerwone Wierchy ,9 godzin marszu, wpłata członkowie PTTK 80zł,sympatycy 90 zł
14.Beskid Śląski – 13 listopada- wycieczka  niespodzianka, z konkursem, koszt 50 zł

  WARUNKI UCZESTNICTWA
W związku ze stanem epidemiologicznym mogą wystąpić zmiany w planie wycieczek
1.W wycieczkach górskich mogą uczestniczyć osoby , które ukończyły 12 lat/ młodsze z rodzicem/ i posiadają
dobry stan zdrowia, mocne buty i nieprzemakalną kurtkę ,Zalecane: Książeczki na odznaki GOT 
2.Osoby które nie ukończyły 18 lat muszą posiadać podpisane przez rodziców oświadczenie zgody na wycieczki
3.Zapisy i wpłaty  w trakcie wycieczek lub indywidualnie u przewodnika , liczba miejsc ograniczona
4. Osoby z opłaconą składką PTTK na 2022 rok płacą na wycieczki autokarowe  o 10 złotych mniej.
5.Każda  osoba  biorąca  udział  w  wycieczce  zapoznaje  się  i  podpisuje  jednorazowo  stosowny  regulamin
wycieczek Zdobywaj Góry Zdobywaj GOT
6 WYCIECZKI NON PROFIT.  Ubezpieczenie na wycieczki jest dobrowolne .
7.W przypadku rezygnacji należy poinformować organizatora!!! .Wpłata przepada przy rezygnacji, gdy nie ma
innej chętnej osoby na wycieczkę.
8.Na  wycieczki  na Słowację  należy zabrać dowód osobisty lub ważny paszport i obowiązkowo ubezpieczenie!
9. Organizator zastrzega sobie , że w przypadku bardzo trudnych warunków atmosferycznych –zmiany trasy
wycieczki lub przy zbyt małej ilości chętnych wycieczka może zostać odwołana.
10.Wszelkich informacji wycieczkach udziela organizator: Piotr Stebel –  Telefon -509330175 
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