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

Weekend lipcowy w Gorcach

Plan wyjazdu:
Wyjazd:
Jedziemy samochodami w Gorce, dokładniej do miejscowości Rzeki. Przewidywany
czas przejazdu to 5 godzin. Wyjazd każdego samochodu można ustalić w grupie, ale
trzeba ustalić, czy celujemy w nocleg z piątku na sobotę, czy wolimy jechać w nocy i rano
od razu ruszać na szlak.

Powrót:
W niedzielę, 21 lipca 2013 r. w godzinach wieczornych.

Charakter wyjazdu:
Pieszy , górski

Program:
piątek:
sobota:
niedziela:

Przejazd samochodem na trasie Warszawa – Rzeki
Rzeki – Jaworzynka – Gorc Troszacki – Kudłoń - Turbacz
Turbacz – Trzy Kopce – Bulandrowa Kapliczka – Gorc – Nowa
Polana - Rzeki

Szacunkowy koszt:
Około 200 zł za osobę.
Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie.

Ekwipunek:
Sprzęt
− plecak
− śpiwór
− menażka, kubek, sztućce, scyzoryk

Ubranie
− wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane
− ciepły sweter, polar albo bluza
− strój do spania
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− bielizna, skarpety
− okulary przeciwsłoneczne
− chustka lub czapeczka chroniąca przed słońcem

Inne
− pieniądze
− dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka,
legitymacja PTTK, itp.)
− leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka),
− ręcznik
− papier toaletowy, chusteczki higieniczne
− kompas i mapa (polecana mapa Gorce 1:50 000 wyd. Compass)
− aparat fotograficzny
− klapki lub sandały
− książeczki GOT i TP oraz innych odznak turystycznych
− zapałki

Jedzenie
− kanapki na piątek (w sobotę rano wspólne śniadanie)
− napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce

Kontakt:
Patryk Kocięcki
Dorota Olkowicz

(509 115 647 kociecki@op.pl)
(791 974 699 doroten@gmail.com)

Prosimy również o szybkie zgłoszenia osoby posiadające jak i nie posiadające
samochody, abyśmy mogli zaplanować podział grupy oraz dokonać rezerwacji miejsc
noclegowych. Od czwartku 10.07.2013 Dorota Olkowicz będzie zbierała zaliczki w
wysokości 100zł od osoby. Możliwy przelew zaliczki na konto: 60 1050 1025 1000 0090
6951 2201, o tytule: Gorce, Imię Nazwisko.

