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Inauguracja Kursu OT oraz Urodziny Prezesa w 

Ojcowskim Parku Narodowym  

 

Plan wyjazdu: 

Zapraszamy na  najbliższy wyjazd SKPTG szczególnie z 

dwóch przyczyn – inauguracji Kursu OT oraz Urodzin 

Prezesa – Bogdana! Z tej okazji mamy przygotowaną dla 

was moc atrakcji krajoznawczych i przyrodniczych. 

Prosimy o szybkie i zdecydowane zgłoszenia – ilość miejsc 

jest ograniczona! 

Do zobaczenia na szlaku! 

 

Zbiórka: Transport samochodowy. Zbiórka indywidualnie po uzgodnieniu z kierowcami ( 

Wyjazd: Piątek w godzinach wczesno wieczornych (ok. godz. 18-19). 

Powrót: Niedziela w godzinach wieczornych 

Charakter wyjazdu: Pieszy,  krajoznawczy, samochodowy 

Atrakcje: 

 Maczuga  Herkulesa 

 Brama Krakowska 

 Zamki w Ojcowie i na Pieskowej Skale 

 Jaskinia Łokietka 

 Kaplica na Wodzie 

 Wybrane atrakcje Jury i okolic (np. Pustynia Błędowska, Zamek Ogrodzieniec lub inne). 

 Wieczorna integracja i impreza urodzinowa 

Trasa: 

Dzień 1:  

Warszawa -> Wola Kalinowska (nocleg) 

Dzień 2: 

Wola Kalinowska – Maczuga Herkulesa – Zamek na Pieskowej Skale – Grodzisko – Kościół 

i pustelnia bł. Salomei – Zamek Kazimierzowski w Ojcowie – Brama Krakowska – Jaskinia 

Łokietka – Wola Kalinowska (21km) 

Dzień 3:  

Objazd samochodowy łączony z krótkimi trasami pieszymi – zwiedzanie wybranych atrakcji 

turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej.   
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Nocleg:  Gospodarstwo Agroturystyczne w obrębie OPN. 

Szacunkowy koszt: 200 zł (obejmuje: dojazd, nocleg i wyżywienie  - bez tzw. kosztów własnych). 

Ekwipunek: 

Sprzęt: 

 plecak  

 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

 klapki, kapcie do chodzenia po obiekcie noclegowym 

 strój do spania, bielizna, skarpety na zmianę

 Okulary przeciwsłoneczne 

 Czapka, szalik, rękawiczki 

Inne: 

 Pieniądze 

 dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, PTTK, itp.)  

 leki osobiste, kosmetyczka (nie za ciężka) 

 ręcznik, chusteczki higieniczne 

 kompas i mapa  

 latarka z dodatkową zmianą baterii 

 książeczka Pieszej Odznaki Turystycznej oraz  innych  

 Gitara i śpiewniki SKPTG 

Jedzenie: 

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

Obiadokolacja w sobotę oraz śniadania w sobotę i niedzielę są zapewnione przez organizatora.  

Kontakt: przemek.bala[at.]gmail.com     lub      Bogdan.lesnik[at]gmail.com 

UWAGA: LIMIT MIEJSC 

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 120 zł do organizatora! 

Proszę o wpłacenie zaliczki do  niedzieli (13.10.2019) 


