Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej
Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

W lesie listopadowym: Beskid Mały
Plan wyjazdu:
Serdecznie zapraszam wszystkich członków i sympatyków SKPTG na kolejną odsłonę Wyjazdu
Listopadowego. Tym razem czeka na nas Beskid Mały, z szczytów którego będziemy oglądać nasze
trasy Beskidu Żywieckiego z poprzedniego roku. Do zobaczenia na szlaku!

Zbiórka: Czwartek, 10 listopada o godz. 20:30 w hali głównej dworca PKP Warszawa Centralna
Wyjazd: godz. 21:10 (TLK) do Suchej Beskidzkiej. Planowany przyjazd: 4:03
Powrót: Niedziela, 13 listopada godz. 22:51 (Warszawa Centralna)
Charakter wyjazdu: Pieszy, Górski
Atrakcje:
 Wspaniałe panoramy na Beskid Żywiecki
 Ostańcowe formacje skalne w paśmie Łamanej Skały
 Nocleg w klimatycznej, ponad 100-letniej Chatce Studenckiej pod Potrójną
 Grota Kamonieckiego i jaskinie Czerne Działy
 Wodospad Dusica
 Zdobędziemy Łamaną Skałę i Leskowiec
 Wspólne śpiewanki przy gitarze
Trasa:
Dzień 1:
Warszawa -> Sucha Beskidzka –> Kocoń – Gibasowy Wierch – Płonne – Ściszków Groń – Kocierz
Rychwałdzki – Sołówka – Chatka Studencka pod Potrójną (ok. 22 GOT)
Dzień 2:
Chatka Studencka pod Potrójną – Łamana Skała – Grota Komonieckiego - Hala Rzycka – Leskowiec
– Magurka Ponikiewska – Żar (nie ten ) – Świnna Poręba – Ponikiew (ok. 24 GOT)
Dzień 3:
Ponikiew – Iłowiec – Bliźniaki – Panienka – przeł. Pańska – Andrychów -> Kraków ->
Warszawa
(ok. 19 GOT)
Noclegi: Chatka Studencka pod Potrójną, Ośrodek Wypoczynkowy w Ponikiewie (domki)

Wyjazd jest organizowany na zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają wynagrodzenia i
pokrywają całkowicie koszty swojego uczestnictwa w Imprezie.

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej
Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Szacunkowy koszt: ok 200zł, studenci: 185zł (obejmuje: dojazd, nocleg i wyżywienie, bez tzw.
kosztów własnych)
Ekwipunek:

Inne:

Sprzęt:







plecak (z miejscem na wspólny
prowiant)
śpiwór
menażka, kubek, sztućce, scyzoryk
termos
kije trekkingowe (opcjonalnie)
latarka (najlepsza czołówka)

Ubranie:








wygodne, rozchodzone buty, dobrze
zaimpregnowane
kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna
ciepły sweter, polar albo bluza
klapki, kapcie do chodzenia po
obiekcie noclegowym
strój do spania, bielizna, skarpety na
zmianę
Okulary przeciwsłoneczne
Czapka szalik rękawiczki












Pieniądze
dokumenty (szczególnie uprawniające
do zniżek np. legitymacja studencka,
PTTK, itp.)
leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie
za ciężka)
ręcznik, chusteczki higieniczne
kompas i mapa (preferowana: wyd.
Compass: Beskid Mały 1:40 000)
lornetka, aparat fotograficzny,
latarka z dodatkową zmianą baterii
książeczka
Górskiej
Odznaki
Turystycznej oraz innych
Gitara i śpiewniki SKPTG

Jedzenie:



kanapki na piątek
napoje lub woda
plastikowej butelce

ok.

1,5

l

Obiadokolacja w piątek wieczorem oraz jedzenie na sobotę i niedzielę jest przewidziane przez
organizatora

Kontakt: Przemysław Bala (tel. 661-641-295; e-mail: przemek.bala[at.]gmail.com)

UWAGA: LIMIT – 18 OSÓB
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 120 zł do organizatora!
Proszę o wpłacenie zaliczki do środy – 26/10/2016

Wyjazd jest organizowany na zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają wynagrodzenia i
pokrywają całkowicie koszty swojego uczestnictwa w Imprezie.
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