
 

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej 

Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie 

 

 

Wyjazd jest organizowany na zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają wynagrodzenia i 

pokrywają całkowicie koszty swojego uczestnictwa w Imprezie. 

 

Zimowy Wyjazd Namiotowy 

Plan wyjazdu: 

W tym roku otwieramy sezon namiotowy wyjątkowo wcześnie – bo jeszcze zimą  Serdecznie 

zapraszam wszystkich zainteresowanych na Zimowy Wyjazd Namiotowy. To będzie długa trasa (ponad 

30 GOT (Pieniny  i Gorce) zwieńczona noclegiem w jednej z najwyżej położonych beskidzkich baz 

namiotowych! 

 Uwaga – ze względu na specyfikę wyjazdu uczestnicy są zobowiązani do wzięcia obowiązkowego 

sprzętu (m. in. śpiwór puchowy, mata samopompująca, ciepłe ubrania). Biorąc pod uwagę warunki 

noclegowe i chłodną aurę – wyjazd jest dedykowany dla osób o adekwatnym doświadczeniu 

turystycznym oraz posiadających odpowiedni sprzęt. Ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie 

uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w wyjeździe osobom 

nieprzygotowanym. 

 

Zbiórka: Piątek, 01 Marzec o godz. 22:30 PKS Warszawa Zachodnia 

Wyjazd: godz. 22:50 (PKS MIŚ) do Nowego Sącza, tam przesiadka do autobusu do Krościenka  

Powrót: Niedziela, 3 marca w godzinach wieczornych  

Charakter wyjazdu: pieszy, górski, namiotowy 

Atrakcje: 

 Wieża widokowa na Lubaniu (1225 m) 

 Długa trasa sobotnia – w planie wejście na Trzy Korony (Pieniny) 

 Nocleg zimą w namiocie 

 Wieczorne ognisko 

Trasa: 

Dzień 1:  

Warszawa -> Krościenko – Trzy Korony – Kozia Góra - Czorsztyn - Lubań (ok. 32 GOT) 

 

Dzień 2:  

Lubań – Marszałek -  Krościenko ->Warszawa (10 GOT) 

Nocleg:  Baza namiotowa PTTK na Lubaniu 

Szacunkowy koszt: ok 150 zł 

Ekwipunek: 

Sprzęt: 

 plecak (z miejscem na wspólny prowiant) 

 puchowy śpiwór zimowy (preferowana temperatura komfort: ok  -5/- 10stopni) 
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 Mata samopompująca 

 menażka, kubek, sztućce, scyzoryk 

 termos 

 kije trekkingowe (opcjonalnie) 

 latarka (najlepsza czołówka) 

Ubranie: 

 wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane 

 kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna 

 ciepły sweter, polar albo bluza

 strój do spania(jak  najcieplejszy!) , bielizna, skarpety na zmianę

 Okulary przeciwsłoneczne 

 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  

 lornetka, aparat fotograficzny 

 latarka z dodatkową zmianą baterii 

 książeczka Górskiej Odznaki Turystycznej oraz  innych  

Jedzenie: 

 Liofilizat (każdy we własnym zakresie)  

 Śniadanie na niedzielę 

 kanapki do pociągu, batony 

 napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce 

 

 

Uwaga: ze względu na specyfikę wyjazdu organizator nie zapewnia wyżywienia – uczestnicy będą 

poinformowani o tym co trzeba przygotować  na wyjazd  po zaakceptowaniu zgłoszenia 

 

Kontakt: Przemysław Bala (tel. 661-641-295; e-mail: przemek.bala[at.]gmail.com)  

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 100 zł do organizatora! Proszę o 

wpłacenie zaliczki do 24.02.2019 


