ODDZIAŁ WROCŁAWSKI PTTK
oraz Komisja Turystyki Górskiej

zapraszają na 7 wycieczkę z cyklu

w dniach 19-20 września 2020 r.

ŠUMPERSKO
– Háj, Bradlo, Kamenný vrch – szczyty do odznaki
,
– zwiedzanie zamku w Úsovie,
– wieże widokowe, skały i ruiny; przepiękne widoki na jesionki i Góry Hanuszowickie.

Zbiórka o godz. 5:45 przy ul. M. Petrusewicza (wyjazd autobusem o godz. 6:00), przejazd przez
Międzylesie, przejście: Bludov – Háj - Šumperk (8 km+ 300 m), przejazd, przejście: Rudoltice - Kamenný
vrch - Novy Malin (12 km + 500 m), przejazd, zakwaterowanie, obiadokolacja.
Śniadanie, przejazd, przejście: Libina – Bradlo - Lipinka (8 km + 300 m), przejazd do Úsova
(zwiedzanie zamku), powrót do Wrocławia ok. godz. 20:00.
Zakwaterowanie: Pensjonat OAZA, Loučna nad Desnou, pokoje 2-,3-,4-osobowe
Proszę przygotować 150 Kč na wstępy.

Impreza programowa dla członków PTTK

236,- zł (dla członków Koła PTTK nr 1 „Włóczykije” 230,- zł).
Ś
przejazdy autokarem, nocleg (z pościelą) ze śniadaniem
i obiadokolacją, ubezpieczenie (NNW 15.000 PLN, KL 3.000 EUR, bagaż 300
EUR) oraz obsługa przewodnicka i pilocka.

Kierownik wycieczki: Tomasz Guzik (przewodnik sudecki)

wolne miejsca. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany lub skrócenia trasy
w uzasadnionym przypadku.
Wycieczki górskie wymagają dobrej kondycji fizycznej.

można dokonać w Biurze Programowym Oddziału Wrocławskiego
PTTK od poniedziałku do piątku w godz. 9⁰⁰-15⁰⁰ lub na konto: Santander
Bank Polska S.A. nr 19 1090 2398 0000 0006 0827 5667. Na dowodach
wpłaty należy podać hasło „ŠUMPERSKO”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964, 966 i 991)
dopuszcza się organizowanie wycieczek pieszych z udziałem maksymalnie
150 osób (§ 15 ust. 9).Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia osoby
poruszające się pieszo winny zachować odległość ponad 2 m od siebie,
chyba że mają zasłonięte usta i nos, jak również wówczas, gdy zachowanie
tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do
ukończenia 13. roku życia lub osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan
zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Uczestnicy wycieczki
zobowiązani są do posiadania i używania indywidualnych środków
do odkażania rąk, a w autokarze do zasłonięcia ust i nosa.

O przyjęciu na wycieczkę decyduje kolejność wpłat, gdyż liczba miejsc jest
ograniczona. Zgłoszenie po terminie 15 września jest możliwe, jeśli będą

Patronat medialny: Magazyn
Koronasudetow Sudeckiwloczykij

do dnia 15 września przyjmuje Biuro Programowe Oddziału
Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12 (III piętro),
tel. 71 343 03 44, 343 30 44, e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl. W zgłoszeniu
należy podać czytelnie: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania
z kodem pocztowym, nr dowodu osobistego lub paszportu (dane potrzebne
do meldunku za granicą), tel. kontaktowy i/lub e-mail, nr leg. PTTK.
Zgłoszenia bez wyżej wymienionych danych nie będą przyjmowane.

