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

Wyjazd listopadowy
pod hasłem „urodziny Prezesa – spóźnione ale szczere ”
Tym razem zapraszam Was na wyjazd w Beskid Śląski, gdzie będziemy mieli okazję nieco poświętować z zaległej okazji.
Miejsce zostało wybrane nie przez przypadek, nieopodal miejsca w którym jakiś czas temu wszystko się zaczęło… 

Plan wyjazdu:
Impreza rozpoczyna się sobotę 25.11.2017 r. a kończy w niedzielę 26.11.2017 r.

Dojazd:
Zbiórka w piątek 25.11.2017 r. o godz. 05:15 w hali dworca PKP Warszawa Centralna, skąd wyjeżdżamy pociągiem
PKP IC 116 PRAHA o godz. 05:30. Wysiadamy w Tychach gdzie planowo jesteśmy na godz. 08:39
Następnie z Tych o godz. 09:11 jedziemy pociągiem Kolei Śląskich do Ustronia Polana – planowy przyjazd o godz. 10:45

Powrót:
Wracamy pociągiem z Ustronia Polana o godz. 15:33, do Pszczyny skąd o godz. 17:17 odjeżdżamy pociągiem PKP IC INKA
do Warszawy, planowy przyjazd do Warszawy Centralnej o godz. 21:45

Charakter wyjazdu:
Pieszy/Górski

Szacunkowy koszt: ok. 150-180 zł / osobodzień (w zależności od posiadanych zniżek)
Cena obejmuje:
– koszty przejazdu pociągiem Warszawa – Ustroń i z powrotem
– nocleg 35 zł minus zniżki – szczegółowy cennik na stronie https://www.facebook.com/przyslop/
– koszty transportu na miejscu (komunikacja miejska)
– ew. koszty wstępów do zwiedzanych miejsc

Trasa:
Sobota: Przełęcz Kubalonka – Wisła Czarne (Rezydencja Prezydenta RP) – Barania Bóra – Schronisko PTTK Przysłop pod
Baranią Górą (21 GOT, 740m suma podejść)
Nocleg w Schronisku PTTK Przysłop pod Baranią Górą
Niedziela: Schronisko PTTK Przysłop pod Baranią Górą – Schronisko Stecówka - Wisła Groń (14 GOT, 270m sumy podejść)
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Ekwipunek:
Sprzęt i ubranie:









plecak, ŚPIWÓR – ewentualnie możliwa jednorazowa opłata za pościel w wysokości 10,00 zł
opcjonalnie kijki trekkingowe
wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane
ciepły sweter, polar albo bluza
kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna
strój do spania
bielizna, skarpety
czapka, szalik, rękawiczki, okulary przeciwsłoneczne

Inne:











pieniądze, dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, legitymacja PTSM, itp.)
leki osobiste, kosmetyczka
ręcznik
papier toaletowy, chusteczki higieniczne
latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „latarka czołówka”)
kompas i mapa (np. „Beskid Śląski” wyd. Compass, itp.)
aparat fotograficzny
klapki lub sandały do chodzenia po schronisku
książeczki GOT, oraz innych odznak turystycznych
woda (najlepiej butelka 1,5 litra), termos

Wyżywienie:
− prosimy o zabranie na sobotnią trasę kanapek oraz napojów,
− obiad w sobotę, oraz śniadanie w niedzielę kupujemy w schronisku we własnym zakresie,
Przykładowe ceny: śniadanie – jajecznica na maśle - 7 zł, jajecznica na boczku -9 zł,
obiad – bigos 14 zł, kotlet schabowy 25 zł

Kontakt:
Bogdan Leśnik – tel. 601 480 122 bogdan.lesnik[m]gmail.com (najszybszy preferowany kontakt - telefoniczny)

W związku z koniecznością wcześniejszego zakupu biletów na przejazd, rezerwacją noclegów, wyżywienia
i transportu proszę o wpłatę zaliczki w wysokości 100 zł do wtorku 21 listopada na konto bankowe Bogdana
Leśnika - 82 1600 1462 1841 5479 6000 0001 (BGŻ BNP Paribas Bank).

Impreza non-profit, nie ma charakteru komercyjnego i odbędzie się na zasadach samoorganizacji.
Organizatorzy nie pobierają wynagrodzenia i pokrywają całkowicie koszty swojego uczestnictwa w imprezie.
Uczestnicy pokrywają koszty we własnym zakresie.

