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

Powitanie jesieni
Wyjazd SKPTG na dobry początek sezonu 2017/2018

Zachód słońca na Jałowcu

Jesień w Beskidach

Serdecznie zapraszam wszystkich członków i sympatyków SKPTG w magiczny, szczególnie jesienią,
Beskid Żywiecki. W paśmie Mędralowej i Jałowca (wg regionalizacji J. Kondrackiego należy ono już
do Beskidu Makowskiego) poszukamy złota, które o tej porze roku obficie pokrywa górskie stoki! Do
zobaczenia na szlaku!
Zbiórka: sobota, 7. października o godz. 4:50 w hali głównej dworca PKP Warszawa Centralna
Wyjazd: godz. 5:18 (pociąg TLK13150 „MALINOWSKI”) do stacji Kraków Główny. Planowany
przyjazd o godz. 8:15. Na dworcu autobusowym o godz. 8:50 wsiadamy do busa (kierunek ZAWOJA)
i wysiadamy na przystanku Zawoja Widły. Planowany przyjazd o godz. 10:54.
Powrót: niedziela, 8. października o godz. 16:01 bus z Zawoi Centrum do Krakowa. Planowany
przyjazd o godz. 18:00. Na dworcu PKP Kraków Główny o godz. 19:21 odjeżdżamy do Warszawy
(pociąg TLK31150 „MALINOWSKI”). Planowany przyjazd do stacji Warszawa Centralna o godz.
22:24.
Charakter wyjazdu: pieszy, górski
Atrakcje:
 Punkt widokowy na Mędralowej (1169 m n.p.m.)
 Punkt widokowy na Jałowcu (1111 m n.p.m.) - szczyt z Diademu Polskich Gór
 Podziwianie pięknych górskich widoków w jesiennej scenerii
 Wspólna integracja w schronisku!
Trasa:
Dzień 1: Warszawa -> Kraków -> Zawoja (Widły) – Przełęcz Jałowiecka – Mędralowa (1169 m
n.p.m.) – Przełęcz Klekociny (17 GOT)

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

Dzień 2: Przełęcz Klekociny – Jałowiec (1111 m n.p.m.) – Przełęcz Kolędówki – Kiczora (905 m
n.p.m.) - Przełęcz Przysłop – Zawoja (Centrum) -> Kraków -> Warszawa (19 GOT)
Nocleg: schronisko prywatne „Zygmuntówka”
Szacunkowy koszt: ok. 200 zł (ze zniżką studencką: 150 zł), (obejmuje: dojazd, noclegi i wyżywienie,
bez tzw. kosztów własnych)
Ekwipunek:
Sprzęt:




plecak (z miejscem na wspólny prowiant)
menażka, termos, kubek, sztućce, scyzoryk
latarka (najlepiej czołówka) z dodatkową zmianą baterii

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
czapka, szalik, rękawiczki

Inne:








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 Żywiecki 1:50 000)
książeczka Górskiej Odznaki Turystycznej oraz innych
gitara i śpiewniki SKPTG

Jedzenie:



prowiant na sobotę rano
napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce
Obiadokolacja w sobotę oraz śniadanie w niedzielę jest przewidziane przez organizatora

Kontakt: Paweł Szczerbiak (tel. 530-464-008; e-mail: p.szczerbiak[at.]gmail.com)

UWAGA: LIMIT – 12 OSÓB
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 120 zł
do organizatora! Proszę o wpłacenie zaliczki do 21. września!
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Wyjazd jest organizowany na zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają
wynagrodzenia i pokrywają całkowicie koszty swojego uczestnictwa w Imprezie.

