Oddział PTTK w Rzeszowie
Koło Terenowe Nr 32
zapraszają w dniu

14.06.2020
na wycieczkę z cyklu
„W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK i… maseczką ”

„OKOLICE SANOKA - GÓRY SŁONNE”
1. Zbiórka uczestników o godz. 7.15 – Dworzec Gł. PKS w Rzeszowie (stanowisko M).
Wyjazd o godz. 7.30. Przejazd do Sanoka.
2. Przejście piesze: Sanok Biała Góra – Orli Kamień (517 m n.p.m.) – Przełęcz Na Kopcach – Granicka
(575 m n.p.m.) – Bykowce (zobaczymy ostańce skalne).
3. Trasa ok. 11 km, czas przejścia ok. 4,5 godz.
4. Przejazd do Załuża, wyjście na Górę Sobień, (może) zobaczymy jak kwitnie lilia złotogłów.
5. Do zdobycia punkty: GOT: 16 pkt. (BW 04, § 6), OTP: 11 km,
Turysta Przyrodnik: PK Gór Słonnych 5 pkt., Pomnik prz.: Orli Kamień 3 pkt., Rezerwat Sobień 5 pkt.
6. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 18.00.
7. Zabieramy prowiant na cały dzień.

Wpisowe:
- 50 zł – członkowie PTTK z opłaconą składką za 2020 (młodzież do 19 rż – 25 zł),
- 65 zł – pozostali uczestnicy (młodzież do 19 rż – 35 zł).
W ramach wpisowego: przejazd, ubezpieczenie dla członków PTTK, opieka przewodnika, środki
dezynfekcyjne w autokarze.

Zapisy WYŁĄCZNIE telefonicznie 17 85 367 55 lub mailowo wycieczki@pttkrzeszow.pl
Wpłat należy dokonywać na konto Oddziału PTTK w Rzeszowie:
Nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742 – ze względu na krótki termin, prosimy o wysłanie
potwierdzenia wpłaty na adres mailowy: wycieczki@pttkrzeszow.pl
Osoby nie będące członkiem PTTK, ubezpieczają się we własnym zakresie.
W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie
proszony o podpisanie oświadczenia (w załączniku). Przed wejściem do autokaru, należy przekazać
przewodnikowi podpisany dokument. Będzie go można także podpisać na miejscu. Zachęcamy
do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas .
W autokarze obowiązkowo jedziemy w maseczkach.
Odmowa podpisania oświadczenia,
skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego.
ZAPRASZAMY
Wycieczkę prowadzi: Stanisław Polański, przewodnik beskidzki, 605 346 876

