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Wyjazd inauguracyjny  
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych kursem organizatora turystyki 

oraz członków i sympatyków SKPTG, na wyjazd inauguracyjny tegorocznego kursu OT 

 
Uwaga! W związku z koniecznością wcześniejszego 

zakupu biletów wraz z miejscówkami oraz rezerwacji noclegu proszę 
o zgłoszenia i wpłaty zaliczek w wysokości 100 zł do wtorku 22 października. 

 

Plan wyjazdu:  
Wyjazd:  
Zbiórka w piątek, 25 października 2013 r. o godz. 21:45 na Dworcu PKP Warszawa 
Wschodnia (przy kasie nr 1) 
Jedziemy pociągiem z Warszawy Wschodniej do Katowic (odjazd 22:22 – przyjazd 3:57), 
dalej z Katowic do Węgierskiej Górki (Odjazd 5:31 – Przyjazd 7:35) 

Powrót:  
W niedziele 27 października z Wisły do Katowic (odjazd 13:43– przyjazd 16:02), 
przesiadka w Katowicach do Warszawy (odjazd 18:14 – przyjazd 23:25) 

Bilety: 

W związku z koniecznością wcześniejszego zakupu biletów wraz z miejscówkami proszę o 
zgłoszenia i wpłaty zaliczek w wysokości 100 zł do wtorku 22 października. 

Charakter wyjazdu:  
Pieszy, górski 

Program:  
Orientacyjna trasa: 
 
sobota:  Katowice>> Węgierska Górka - Magurka Radziechowska – Magurka 

Wiślańska – Barania Góra – Wierch Równiański – Schronisko PTTK 
Przysłop 

niedziela: Schronisko PTTK Przysłop - Wisła Głębce  
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Atrakcje : 

• Fort „Wędrowiec 
• Muzeum Turystyki Górskiej PTTK 
• Izba Leśna 
• Wiadukt Kolejowy Wisła Łabajów 

Szacunkowy koszt:  
ok. 250 zł (osoby ze zniżką 180 zł) Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie i 
szacunkowe koszta wejść do muzeów.  
 

Ekwipunek: 

Sprzęt 
− plecak  
− śpiwór 
− menażka, kubek, sztućce, scyzoryk  

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  
− chustka lub czapeczka chroniąca przed słońcem 

Inne 
− pieniądze  
− dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, 

legitymacja PTTK, itp.)  
− leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka),  
− ręcznik  
− śpiewnik 
− papier toaletowy, chusteczki higieniczne  
− latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”)  
− kompas i mapa Beskidu Śląskiego 
− aparat fotograficzny 
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− klapki lub sandały  
− książeczki GOT i TP oraz innych odznak turystycznych  

Jedzenie  
− kanapki na sobotę (dopiero wieczorem przewidziany ciepły posiłek)  
− napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce  

 

Kontakt:  
Michał Kiełczewski (698 381 043) m.kielczewski90@gmail.com 
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