Oddział PTTK w Rzeszowie i Koło Terenowe 32
zapraszają w dniu

28.09.2019 (sobota)
na VI Międzypokoleniową Sztafetę Turystyczną
„Siedlisko Janczar” Pstrągowa
1. Wycieczki piesze (do wyboru):
A: Zawada – Ropczyce – wyjazd o 7.30 ! – czas przejścia ok. 4 godz. – 12 pkt OTP lub 14 pkt GOT
B: Wielopole – Grodzisko – wyjazd o 7.30 ! – czas przejścia ok. 3,5 godz. – 8 pkt OTP lub 10 pkt GOT
C: Godowa – Bonarówka – wyjazd o 8.00 ! – czas przejścia ok. 3,5 godz. – 8 pkt OTP lub 10 pkt GOT
D: Huta Gogołowska – Stępina – wyjazd o 8.00 ! – czas przejścia ok. 4 godz. – 10 pkt OTP lub 14 pkt GOT
E: Mogielnica – Czudec – wyjazd o 8.30 ! – czas przejścia ok. 4 godz. – 8 pkt OTP lub 10 pkt GOT
F: Gumniska – Dębica – wyjazd o 8.30 ! – czas przejścia ok. 3,5 godz. – 7 pkt OTP lub 9 pkt GOT
2. Wycieczka „Mama, tata i ja” – trasa dla najmłodszych pod opieką – wyjazd o 8.45 !
Przejazd do Głobikowej (dinozaury i wieża widokowa) – przejście w okolicach Głobikowej – czas przejścia ok.3 godz.
3. Trasa R – rowerowa: zbiórka 8.45– Rynek, przed budynkiem PTTK. Wyjazd godz. 9.00. Przejazd trasą: Rzeszów –
Zgłobień – Wola Zgłobieńska – Pstrągowa – Lutoryż – Rzeszów (całość ok. 70 km).
Obowiązują zasady z wycieczek rowerowych m.in: kask, oświetlenie roweru, podstawowe narzędzia (dętki, łatki) itd.
4. Trasa K – Krajoznawcza wycieczka objazdowa: zbiórka 8.50, wyjazd 9.00. Zwiedzanie: Czudec, Sanktuarium MB
Czudeckiej; Strzyżów – Muzeum Ziemi Strzyżowskiej oraz wystawa czasowa Strzyżów z lotu ptaku, spacer po
Strzyżowie.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia tras i/lub zmiany przebiegu trasy.
6. Zakończenie Sztafety z poczęstunkiem (m.in. ciepłe napoje, kiełbaska z rusztu) – Siedlisko Janczar w Pstrągowej.
Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 16.00-17.00
7. Ogłaszamy też konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Na szlaku z PTTK Rzeszów” (format prac A3, technika dowolna).
Termin składnia prac w biurze ZO PTTK do dnia 24.09.2019 (wtorek!)
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na zakończeniu sztafety w dniu 29.09.2018 r.
Wpisowe:

15 zł
20 zł
30 zł
40 zł

najmłodsi uczestnicy z trasy „Mama, tata i ja”
młodzież szkolna oraz uczestnicy trasy rowerowej (Trasa R)
pozostali uczestnicy
uczestnicy wycieczki objazdowej (Trasa K)

W ramach wpisowego zapewniamy:
- przejazd autokarem,
- ubezpieczenie dla członków PTTK,
- opieka przewodnika,
- gry i zabawy dla dzieci organizuje
Decathlon Rzeszów

- pamiątkowy znaczek i okolicznościową pieczątkę,
- punkty do odznak: GOT, OTP, ROK, KOT, TurystaPrzyrodnik, Turysta Senior,
- poczęstunek w Siedlisku Janczar w Pstrągowej.

Ze względu na limit uczestników:

zapisy grup WYŁACZNIE z listą uczestników oraz z wpłatą wpisowego.
Ostateczny termin do 23.09.2019 (poniedziałek) lub do wyczerpania dostępnych miejsc.
w Biurze Oddziału PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2, II piętro, (tel. 17 85 367 55).
Osoby nie będące członkiem PTTK, ubezpieczają się we własnym zakresie.

Zapraszamy

