PROGRAM:

17-18.10.2020

17.10.2020 (sobota)
Godz.6.30 wyjazd samochodami z Rzeszowa
z parkingu CH Nowy Świat
(od ul. Mikołajczyka) do Desznicy Przejście górskie
na trasie: Desznica-przeł. pod Kolaninem – Kotań –
Przeł. Hałbowska – Kamień (714 m) – Kąty –
Desznica.
18.10.2020 (niedziela)
O godz. 8.30 wyjście na trasę.
Przejście górskie na trasie: Desznica - Skalnik –
Brzezowa – Grodzisko Walik – Jaworze – Desznica.
Powrót do Rzeszowa ok.20 - tej.
Za przejście trasy zdobędziemy 40 punktów do GOT
oraz punkty do odznaki „Turysta-Przyrodnik”.
Program przejścia może ulec zmianie, spowodowane
warunkami pogodowymi.
Uwaga: Zgłaszamy wolne miejsca w samochodach.

Wędrówka
„Szlakami Papieskimi”

w Beskidzie Niskim
Jak co roku w październiku
zapraszamy do wspólnego wędrowania

szlakami w Beskidzie Niskim,
które niegdyś odwiedzał późniejszy
papież Jan Paweł II

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi
ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik
wędrówki
będzie
proszony
o
podpisanie
oświadczenia
i przekazanie
przed
wyjazdem
przewodnikowi (z datą 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.

ZABIERAMY:






śpiwory,
ubiór odpowiedni do pory roku,
mocne trepy, pantofle,
coś od deszczu,
latarkę, książeczki do GOT.

ZAPEWNIAMY:
 nocleg na łóżkach
 obsługę przewodnicką,
 ubezpieczenie członków PTTK
 wiele przeżyć na trasie
WPISOWE:
40 zł - dzieci do 14 lat
50 zł – członkowie Klubu Pol-Survival
60 zł – członkowie PTTK
90 zł – sympatycy
Zapisy wraz z wpisowym do dnia 30.09.2020
Oddział PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2,
tel. 17 853-67-55
lub w środy w Klubie Pol-Survival PTTK
w piwnicach od 17-19-tej – tel. 607 995 393,
E-mail: pspttk@poczta.onet.pl
Spotkanie organizacyjne w dniu 07.10.2020 r.
Zachęcamy do wstąpienia w szeregi członków
PTTK (potrzebne 2 zdjęcia).
Członkowie korzystają ze zniżek
i są ubezpieczeni w Ergo Hestii od NNW
Wycieczkę prowadzi
Zygmunt Solarski
przewodnik beskidzki
Tel. 607 995 393,

Do zobaczenia na szlaku!
NASZA STRONA INTERNETOWA www.ps.pttk.rzeszow.pl

