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

Kampinoskie Zamczysko: jednodniowa wycieczka po
Puszczy
Plan wyjazdu:
Serdecznie zapraszam wszystkich członków i sympatyków SKPTG na
zimową, jednodniową wycieczkę do Kampinoskiego Parku
Narodowego. To przede wszystkich wspaniała okazja do ponownego
spotkania, podsumowania wycieczek z roku 2017 i wspólnej
wędrówki. Łatwa logistyka, niskie koszty, i ciekawa trasa, a przede
wszystkim - świetne towarzystwo! Wycieczka ma także charakter
szkoleniowy, w trakcie której kursanci OT będą mieli możliwość
zmierzenia się z mapą oraz prowadzeniem grupy w terenie.

Zbiórka: sobota, 10 luty o godz. 08:20 Warszawa, przystanek autobusowy Os. Górczewska
Wyjazd: godz. 08:41 (linia ZTM 719) do Leszna.
Powrót: sobota, 10 luty, godziny późno-popołudniowe
Zaliczka: Brak. Uczestnicy są proszeni o zakup biletów ZTM we własnym zakresie (2x bilet 90 min
strefa 1 i2
Charakter wyjazdu: Pieszy, krajoznawczy
Atrakcje:
 Puszcza Kampinoska zimą
 Najstarszy zabytek Puszczy Kampinoskiej – grodzisko obronne z XIII w
 Liczne pomniki przyrody
 Kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lesznie oraz cmentarz wojenny z 1939 roku.
 Możliwość wspólnego spotkania po wycieczce w jednej z Warszawskich knajp 
Trasa:
Warszawa -> Leszno - Zamczysko – Występna Góra – Roztoka - Dębowa Góra – Leszno >Warszawa (ok. 25 KM)
Szacunkowy koszt: ok 14zł , studenci: ok 7 zł (obejmuje: dojazd, uwaga: uczestnicy są
Wyjazd jest organizowany na zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają wynagrodzenia i
pokrywają całkowicie koszty swojego uczestnictwa w Imprezie.
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proszeni o zakup biletów ZTM we własnym zakresie (2x bilet 90 min strefa 1 i2)
Ekwipunek:
Sprzęt:





plecak
termos z ciepłym napojem
kije trekkingowe (opcjonalnie)
latarka (najlepsza czołówka)

Ubranie:






wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane
kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna
ciepły sweter, polar albo bluza
Okulary przeciwsłoneczne
Czapka, szalik, rękawiczki

Inne:









Pieniądze
dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, itp.)
leki osobiste,
chusteczki higieniczne
kompas i mapa (preferowana: wyd. Compass: Kampinoski Park Narodowy 1:50 000)
lornetka, aparat fotograficzny
latarka z dodatkową zmianą baterii
książeczka OTP, Turysta Przyrodnik i inne

Jedzenie:



kanapki i jedzenie na czas wycieczki
napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce

Kontakt: Przemysław Bala (tel. 661-641-295; e-mail: przemek.bala[at.]gmail.com)

Wyjazd jest organizowany na zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają wynagrodzenia i
pokrywają całkowicie koszty swojego uczestnictwa w Imprezie.

