XV – lecie SKPTG w Tułowicach
Gorąco zapraszamy na wspólne świętowanie z okazji XV – lecia SKPTG do
ośrodka „Osada Puszczańska” w Tułowicach.
Plan wyjazdu:
Dojazd indywidualny:
Samochodem do Tułowic, skąd o 9:00 mamy busa do Sochaczewa,
Pociągiem do Sochaczewa z Warszawy Wschodniej 08:22, W-Wy Śródmieście 08:31, W-Wy
Zachodniej 08:37 ==> przyjazd do Sochaczewa 09:25
Powrót:
Z Tułowic do Warszawy indywidualnie
Program imprezy:
22.10.2016r (sobota):
09:50 – zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa w Sochaczewie,
10:30 – odjazd pociągu wąskotorowego do Wilcz Tułowskich,
11:45 – przyjazd pociągu do Wilcz Tułowskich i trasa szlakami Puszczy Kampinoskiej,
ok.18:30 – obiad, po którym nastąpi część oficjalna i imprezowa 
UWAGA – Podczas imprezy Ośrodek zapewnia nam piwo w promocyjnej cenie 4 zł
23.10.2016r (niedziela):
W zależności od chęci i możliwości kondycyjnych przewidziana jest krótka trasa po której
wracamy indywidualnie do Warszawy. W przypadku zainteresowania istnieje możliwość
zamówienia busa do Sochaczewa, lub zorganizowanie dojazdu w ramach posiadanych
samochodów.
Charakter wyjazdu:
Pieszy, nizinny
Szacunkowy koszt: ok. 120 zł
Cena obejmuje:
– przejazd busem w sobotę rano z ośrodka w Tułowicach do Sochaczewa (dla osób chcących
dojechać wcześniej i zostawić samochód w Tułowicach),
– zwiedzanie muzeum kolejnictwa w Sochaczewie i przejazd kolejką wąskotorową
z Sochaczewa do Tułowic,
– nocleg w ośrodku w Tułowicach,
– obiad w sobotę,
– przegryzki podczas sobotniej imprezy,
– śniadanie w niedzielę rano,

Ekwipunek:
Ubranie:
− wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane
− ciepły sweter, polar albo bluza
− kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna, parasol
− strój do spania
− bielizna, skarpety, czapka, szalik, rękawiczki,
− okulary przeciwsłoneczne i chustka lub czapeczka chroniąca przed słońcem
Inne:
− pieniądze i dokumenty,
− książeczki OTP oraz innych odznak turystycznych
− leki osobiste, kosmetyczka, ręcznik
− kompas i mapa (polecana mapa Kampinoski Park Narodowy 1:50 000 wyd. Compass)
− aparat fotograficzny
Jedzenie:
− prosimy o zabranie na sobotnią trasę kanapek oraz napojów,
− obiad w sobotę oraz śniadanie w niedzielę zapewniają Organizatorzy
Kontakt:
Bogdan Leśnik tel. 601 480 122; bogdan.lesnik@gmail.com
W związku z koniecznością wcześniejszego zakupu biletów wąskotorówki, rezerwacją
noclegów, wyżywienia i transportu prosimy o wpłaty w wysokości 120 zł do piątku 14
października na konto bankowe Bogdana Leśnika - 82 1600 1462 1841 5479 6000 0001
(BGŻ BNP Paribas Bank).
UWAGA: mamy tylko 30 miejsc w domkach, z czego mniej niż połowa jest w domkach
ogrzewanych. Z uwagi na to że w imprezie biorą udział rodzice z małymi dziećmi
(którzy naturalnie mają pierwszeństwo w zasiedlaniu ogrzewanych domków)
o przydziale zakwaterowania decyduje kolejność wpłaty zaliczki.

Impreza organizowana jest zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają
wynagrodzenia i pokrywają całkowicie koszty swojego uczestnictwa w imprezie.
Każdy z uczestników imprez opłaca wyłącznie swoje rzeczywiste koszty.

