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

Sylwester z SKPTG w Górach Świętokrzyskich
pod hasłem „Sylwester z Wiedźmami i Wiedźminami”
W tym roku zapraszamy na Sylwestra w pobliskich Górach Świętokrzyskich. Nocujemy i bawimy się w schronisku PTSM
w Bodzentynie, które mamy zarezerwowane do swojej wyłącznej dyspozycji. Jak zwykle posiłki w postaci śniadań i
obiadokolacji przygotowujemy i spożywamy wspólnie.

Plan wyjazdu:
Impreza rozpoczyna się w piątek 29.12.2017 r. a kończy w poniedziałek 01.01.2018 r. Oczywiście możliwy jest udział
w części imprezy.

Dojazd:
We własnym zakresie, samochodami lub komunikacją – polecamy dojazd pociągiem lub Polskim Busem z Warszawy do
Skarżyska Kamiennej lub Kielc, skąd można dojechać do Bodzentyna lokalną komunikacją. Ewentualnie po wcześniejszym
uzgodnieniu z Organizatorami możemy zorganizować przejazd samochodami ze Skarżyska lub Kielc, do Bodzentyna w
cenie paliwa (w zależności od lokalizacji ok. 20-35 km w jedną stronę).

Powrót:
We własnym zakresie, samochodami lub komunikacją ze Skarżyska Kamiennej lub z Kielc.
Oczywiście będziemy starali się zorganizować zagospodarowanie pustych miejsc w samochodach .

Charakter wyjazdu:
Pieszy/Górski

Szacunkowy koszt: ok. 35-40 zł / osobodzień (w zależności od posiadanych zniżek)
Cena obejmuje:
– nocleg 16-18 zł minus zniżki – szczegółowy cennik na stronie http://schronisko.bodzentyn.pl/cennik.pdf
– wyżywienie ok. 20 zł, z tym że Sylwester wychodzi nieco drożej ze względu na koszty samej imprezy - sałatki, napoje,
szampan, chipsy itp.
– koszty transportu na miejscu (wg rzeczywistych kosztów paliwa)
Dodatkowo alkohol we własnym zakresie lub rozliczany wg indywidualnego spożycia.

Trasy:
W tym roku Sylwester wypada weekendowo, więc ze względu na to że praktycznie mamy tylko 2 trasy + tzw.
„noworoczna trasa po imprezowa” trasy będą ustalane na miejscu.
Będziemy chcieli wejść m.in. na Świętą Katarzynę, Łysą Górę (Święty Krzyż), Zamek w Chęcinach itd. Oczywiście jesteśmy
otwarci na wszelkie inne propozycje tras .
Jeśli chcesz pomóc w organizacji imprezy i podjąć się np. wyznaczenia i prowadzenia tras, rozliczenia imprezy,
koordynacji sporządzania listy zakupów, posiłków, zrobienia playlisty itd. to skontaktuj się proszę z Organizatorem.
Każdy może dołożyć swoją cegiełkę na rzecz ogółu .
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Ekwipunek:
Sprzęt i ubranie:









plecak, ŚPIWÓR – ewentualnie możliwa jednorazowa opłata za pościel w wysokości 6,50 zł
opcjonalnie kijki trekkingowe
wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane
ciepły sweter, polar albo bluza
kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna
strój do spania
bielizna, skarpety
czapka, szalik, rękawiczki, okulary przeciwsłoneczne

Impreza Sylwestrowa jest organizowana w stylu turystycznym, co oznacza, że obowiązuje luźny nieoficjalny strój.
Zachęcamy do przebrania się w stroje Wiedźmy lub Wiedźmina, zgodnie z hasłem wyjazdu 

Inne:











pieniądze, dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, legitymacja PTSM, itp.)
leki osobiste, kosmetyczka
ręcznik
papier toaletowy, chusteczki higieniczne
latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „latarka czołówka”)
kompas i mapa (np. „Góry Świętokrzyskie” wyd. Compass, itp.)
aparat fotograficzny
klapki lub sandały do chodzenia po schronisku
książeczki GOT, OTP, oraz innych odznak turystycznych
woda (najlepiej butelka 1,5 litra), termos

Wyżywienie:
Jedzenie w postaci dwóch posiłków (śniadanie i obiadokolacja) zapewnia Organizator. Posiłki są przygotowywane
samodzielnie przez dyżurującą grupę Uczestników (ok. 4-6 osób) wybieranych codziennie z grupy.
W Sylwestra postaramy się wzorem lat ubiegłych zamówić catering.
Należy zgłosić jakieś szczególne wymagania dietetyczne do Organizatora (np. wegetarianizm).

Kontakt:
Bogdan Leśnik – tel. 601 480 122 bogdan.lesnik@gmail.com (najszybszy preferowany kontakt - telefoniczny)
Adres schroniska:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bodzentynie, ul. Wolności 1A, 26-010 Bodzentyn schronisko.bodzentyn.pl

Sylwester jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego i odbędzie się na zasadach
samoorganizacji. Organizatorzy nie pobierają wynagrodzenia i pokrywają całkowicie koszty swojego
uczestnictwa w imprezie. Uczestnicy pokrywają koszty we własnym zakresie.

