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VII Bożocielne Łojenie – edycja „bez napinki”
Jeżeli już się z nami wspinałeś – to wiesz czego możesz się po nas spodziewać…
Jeżeli nie – to zastanów się co do tej pory Cię wstrzymywało… 😊

A tak na poważnie – okres Bożego Ciała to tradycyjny termin kiedy pogoda wydaje się być już na tyle
stabilna, że szkoda tych dni nie spędzić w plenerze. Ponieważ od kilku lat w dość stabilnym gronie
klubowym spędzamy ten czas na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a obecność 2-letniego „królika
duracell” powoduje, że najmocniejsza cyfra przegrywa czasem z prostym „mamo/tato idziemy!”,
wydało nam się to idealną okolicznością, żeby model Bożocielnego Łojenia zmienić chwilowo na
Bez Napinki i zorganizować wyjazd na którym każdy z klubowiczów mógłby spróbować przygody ze
wspinaczką. Jeśli więc nigdy nie wiązałeś się liną a zawsze chciałeś, bywałeś na ścianie a ciekawi Cię
jak to jest wspinać się w skale, to namiary do organizatora znajdują się na końcu tej ulotki…
Wyjazd zakłada 4 dni wspinania w rejonie Jury Północnej / Środkowej z elementami krajoznawstwa,
integracji, a może i zwyczajnego czerwcowego lenistwa w sielankowej scenerii. Ma być przede
wszystkim spokojnie i bezpiecznie, a wszelkie modyfikacje i odstępstwa od planów w tak niewielkiej
grupie klubowiczów na pewno dogadamy.

Wyjazd jest organizowany na zasadach non-profit.
Prowadzący nie pobierają wynagrodzenia i pokrywają całkowicie koszty swojego uczestnictwa w Imprezie.
Wspinaczka jest sportem niebezpiecznym, uczestnicy zgłaszając się oświadczają iż są świadomi podejmowanego
ryzyka i uprawiają wspinaczkę na własną odpowiedzialność
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Plan wyjazdu:
Model: osią wyjazdu jest wspinanie jako dyscyplina podstawowa, w miarę chęci (jak i w przypadku
słabszej pogody) zakładamy elementy krajoznawstwa lub turystyki pieszej. Model wyżywienia –
śniadanie / drugie śniadanie indywidualnie przygotowywane przy założeniu uzgodnienia godziny
„wyjścia w skały”, obiadokolacje – pewnie ok. godziny 18:00 – w pobliskich lokalach
gastronomicznych – bary / restauracyjki / pizzerie.
Dojazd: ze względu na potrzebę mobilności (dojazd pod skały pozbawiony zbiorowej komunikacji)
preferowany jest dojazd w podziale na samochody. Podział uczestników na samochody nastąpi po
zamknięciu listy uczestników. Grupa organizatora rusza z Warszawy w środę, 30.05 po pracy (ok.
godziny 18:00). Możliwy jest dojazd w innych terminach po uzgodnieniu z organizatorem, tak aby
możliwie nie wchodzić w kolizje z programem wyjazdu.
Powrót: niedziela 3.06, planowany w godzinach wieczornych
Charakter wyjazdu: wspinaczkowy, pieszy, krajoznawczy
Atrakcje:
− przyroda jednego z najbardziej malowniczych zakątków Polski
− zamki i fortyfikacje Szlaku Orlich Gniazd
− wspinanie w najbardziej znanym polskim rejonie wspinaczkowym
− możliwość poznania podstaw asekuracji, wiązania węzłów, zjazdów, itp. pod okiem bardziej
doświadczonych kolegów-wspinaczy (w miarę zainteresowania)1
Trasa / program:
Z racji specyfiki wyjazdu nie są planowane żadne konkretne trasy. Na tą chwilę poza generalnym
obszarem Jury Północno-Środkowej nie zakładamy też żadnych konkretnych skał czy sektorów –
wszystko dogadamy na miejscu, tak aby każdy mógł znaleźć jakąś ładną drogę na miarę swoich
możliwości…
Noclegi: Agroturystyka (z dostępną dla nas kuchnią)
Szacunkowy koszt:
−
−
−
−

noclegi: ok. 30 PLN / doba
wyżywienie dzienne: według własnego uznania (lokalne bary / restauracyjki / pizzerie oferują
jednodaniowy obiad za ok. 15-20 PLN, śniadania / przegryzki każdy realizuje indywidualnie)
transport (dojazd + przejazdy na miejscu): przy założeniu typowych samochodów i ich
obłożenia na poziomie 4 osób powinien oscylować wokół 70-80 PLN
zwiedzanie: do ok. 30 PLN (Jura oferuje przede wszystkim obiekty gdzie nie pobierane są
opłaty za zwiedzanie, ew. zwiedzanie Zamku Ogrodzieniec – 12 / 8 PLN, Grodu na Górze
Zborów (5 / 4 PLN), Jaskini Głębokiej w Podlesicach 12 / 9 PLN (bilet normalny / ulgowy)

1

Wyjazd nie stanowi szkolenia wspinaczkowego i nie przygotowuje w żaden sposób do samodzielnego
uprawiania wspinaczki zarówno w obiektach sportowych jak i w terenie skalnym
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Ekwipunek:
Sprzęt okołoturystyczny:
−
−
−
−

plecak (z miejscem na wspólny szpej)
termos
latarka (najlepsza czołówka)
karimata / koc / krzesełko turystyczne do rozłożenia przy skałach 😊

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 / kapelusz / chustka od słońca

Sprzęt / odzież okołowspinaczkowa:
(jeśli jesteś osobą z doświadczeniem wspinaczkowym posiadającą ekwipunek wspinaczkowy
pozwalający na samodzielne uprawianie wspinaczki):
− uprząż wspinaczkowa, kask, 2 pętle nylon / dyneema (60-120cm), przyrząd asekuracyjny, 3
karabinki HMS, ekspresy: 6-8 sztuk, buty wspinaczkowe, magnezja (kwestię lin umówimy)
(jeśli jesteś osobą bez doświadczenia wspinaczkowego):
− buty typu „adidasy”, najlepiej jak najlepiej dopasowane do stopy
− dość luźny strój turystyczny nie krępujący ruchów
Inne:
−
−
−
−
−
−
−

pieniądze i dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, itp.)
ubezpieczenie NNW obejmujące wspinaczkę skalną (ubezpieczenie PTTK nie obejmuje
wspinaczki skalnej)
leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka), ręcznik, chusteczki higieniczne
mapa (preferowana: Jura Krakowsko-Częstochowska – część północna 1:50 000, Compass)
aparat fotograficzny,
latarka z dodatkową zmianą baterii
książeczka OTP, Turysta „Przyrodnik” oraz inne

Kontakt: Andrzej Olejniczak (tel. +48 510 00 25 25 ; e-mail: andrzej.olejniczak(#gibon#)tlen.pl)

UWAGA: WYJAZD TYLKO DLA KLUBOWICZÓW, LIMIT – 12 OSÓB
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 60 zł do organizatora (dane do
przelewu udostępnię po zgłoszeniu! Proszę o wpłacenie zaliczki do 21.05.2018.
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