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„KUDŁATY WYJAZD” 

WYCIECZKA NA KUDŁACZE 

Plan wyjazdu: 

Wyjazd: 

Zbiórka w piątek 11.04 o godz 23:30 w Hali głównej dworca od ulicy Kijowskiej 
(jedziemy pociągiem TLK wyjazd o 00:01) 
Bilety kupuje organizator 

Powrót: 

W niedziele na Dworzec PKP Warszawa Wschodnia o godz  23:15 
Charakter wyjazdu: 
Pieszy/Górski 

Trasa:  

Sobota:  Warszawa → Kraków → Myślenice – Uklejna – Działek - Schr. Pttk na Kudłaczach  
 (ok 17 GOT) 
Niedziela: Schr. Pttk na Kudłaczach – Łysina – Lubomir – Łysina – Patryja – Lubieo   
(ok 19 GOT) 

W programie: 

• Zwiedzanie Myślenic 

• Obserwatorium na Lubomirze 

Szacunkowy koszt: ok. 200  (N) zł 160 (U) 
Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie i szacunkowe wejścia do muzeów 

Ekwipunek: 

Sprzęt: 

 plecak 

 ŚPIWÓR 

 menażka, kubek, sztudce, scyzoryk 

 kijki trekkingowe 
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 trochę wolnego miejsca w plecaku na rzeczy wspólne 

Ubranie: 

 wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane 

 ciepły sweter, polar albo bluza 

 kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna 

 strój do spania 

 bielizna, skarpety 

 czapka, szalik, rękawiczki 

 chustka lub czapeczka chroniąca przed słoocem 

 okulary przeciwsłoneczne 

Inne: 

 pieniądze 

 dokumenty(szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, legitymacja 

 studencka, legitymacja PTTK, itp.) 

 leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka), 

 ręcznik 

 papier toaletowy, chusteczki higieniczne 

 latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „latarka czołówka”) 

 kompas i mapa 

 aparat fotograficzny 

 klapki lub sandały 

 książeczki GOT oraz innych odznak turystycznych 

 zapałki 

 Woda (najlepiej butelka 1.5 litra) 

 Herbata w termosie 

Wyżywienie: 

Prowiant na drogę i śniadanie w sobotę we własnym zakresie. 
Jedzenie na obiad w sobotę i śniadanie w niedziele zapewni organizator, należy zgłosid jakieś 
szczególne wymagania dietetyczne do organizatora (np. wegetarianizm). 

Kontakt: 

Tomasz Bajda (694 495 458 tomekih@wp.pl)   W związku z wcześniejszym zakupem biletów i 
jedzenia na wyjazd proszę o zaliczkę 100 zł do wtorku 8.04 na spotkaniu kursowym. 
Wycieczka organizowana jest na zasadach non profit, organizatorzy nie otrzymują żadnych korzyści 
materialnych 
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