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V RAJD NA DOBRY POCZĄTEK 
 
 Zapraszamy serdecznie wszystkich członków i sympatyków SKPTG, a w szczególności absolwentów 

ubiegłorocznej edycji  Kursu Organizatora Turystyki na ”V Rajd Na dobry początek” w Beskid Żywiecki 

 
Uwaga! W związku z koniecznością wcześniejszego  

zakupu biletów wraz z miejscówkami oraz rezerwacji noclegu proszę  

o zgłoszenia i wpłaty zaliczek w wysokości 100 zł do wtorku 1 października. 

  

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  

Zbiórka w piątek, 4 października 2013 r. o godz. 22:00 na Dworcu PKP Warszawa 
Zachodnia (kasy od strony ul. Kolejowej) 
Jedziemy pociągiem „TLK Nosal” o godz. 22:25 z Warszawy Zachodniej, przyjazd 
5.10.2013 o godz. 6:06 do Suchej Beskidzkiej.  
Następnie jedziemy PKSem z Suchej Beskidzkiej do Zawoi 7:27 – 8:20. 

Powrót:  

Z Zawoi PKSem do Krakowa 15:35 – 17:45, następnie o godz. 18:50 pociągiem „TLK 
Smok Wawelski” z Krakowa Głównego, przyjazd do Warszawy Wschodniej o godz. 22:14 

Charakter wyjazdu:  

pieszy, górski 
 

Program: 

Sobota (5.10.2013): 
Zawoja (8:30) -Hujdy -Spalenica – Kiczorka – Polica – Czyrnic – Przełęcz Zubrzycka 
(drogą) – Las Kosary – Wielka Polana – Bachorka – Ciśniawa – Las Kuławka – PTTK na 
Hali Krupowej 
 
Niedziela (6.10.2013): 
PTTK na Hali Krupowej – Złota Grapa – Hujdowa – Spalenica – Hujdy – Zawoja 
 
Szacunkowy koszt: Osoby posiadające zniżkę studencką na kolej - ok. 120 zł, pozostałe 
osoby – ok. 180 zł  
Uwaga! Podane powyżej koszty są orientacyjne. Szacowane koszty obejmują dojazd, 
wyżywienie i noclegi. 
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Sprzęt: 

Plecak, śpiwór!!! 
menażka, kubek, sztućce, scyzoryk 
kije trekkingowe 
 
 
Ubranie: 
wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane  
ciepły sweter, polar albo bluza  
kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna, parasol 
strój do spania  
bielizna, skarpety 
czapka, szalik, rękawiczki,  
okulary przeciwsłoneczne  
chustka lub czapeczka chroniąca przed słońcem 
 
Inne: 
pieniądze 
dokumenty – dowód osobisty! 
(szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, legitymacja PTTK, itp.)  
leki osobiste, kosmetyczka, 
ręcznik  
papier toaletowy, chusteczki higieniczne  
latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „latarka czołówka”)  
kompas i mapa (Beskid Żywiecki) 
aparat fotograficzny 
klapki lub sandały  
książeczki GOT oraz innych odznak turystycznych  
 
Jedzenie: 
Kanapki na sobotnie śniadanie + napoje (woda, herbata w termosie) 
 
Kontakt: 
Organizatorzy - Paulina Pachowska: 607 666 266,  Szymon Terlecki: 663 091 671, 
Patronat ☺ - Bogdan Leśnik: 601 480 122 
 
 


