Zarząd Szkolnego
Klubu Turystycznego
PTTK „Wehikuł”

Zarząd Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK „Wehikuł” przy ZST zaprasza na kolejny szkolny
Jesienny Rajd Górski „TRAMP”. Od kilku lat jesienią wędrujemy po Sudetach: w Górach Stołowych
(2010), Karkonoszach (2011) i Rudawach Janowickich (2012). Tym razem zapraszamy w Góry Sowie –
pasmo górskie pełne atrakcji historycznych, położone w Sudetach Środkowych.
To niepowtarzalna okazja aby być w tak odległych górach!
Cele Rajdu:
 propagowanie czynnego wypoczynku,
 zwiedzenie podziemnych obiektów hitlerowskich oraz zamków piastowskich,
 poznanie piękna Sudetów,
 popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej i GOT.
Wpisowe:
 członkowie SKT z opłaconymi składkami oraz uczniowie klas I-szych deklarujący wstąpienie do
Klubu – 150 zł,
 pozostali – 170 zł.
Zgłoszenia:
 do dnia 18 października 2013 r. przyjmuje kol. Mikołaj Możdżeń z kl. II N.
Trasa Rajdu:
 Dzień I - 26.10.2013 r.
Przejazd z Tarnowa do Dzierżoniowa Śląskiego i Pieszyc.
Pieszyce Leśniczówka (ziel.) – Przeł. Jugowska - Schronisko PTTK „Zygmuntówka” (2 h)
 Dzień II - 27.10.2013 r.
Schronisko PTTK „Zygmuntówka” (czerw.) - Wielka Sowa – Grządki (czarny) - Podziemne Miasto
„Osówka” (3 h) – zwiedzanie
Podziemne Miasto „Osówka” (czarny) - Walim (1 h)
 Dzień III - 28.10.2013 r.
Walim (ziel.) - Przełęcz Walimska (nieb.) – Glinno - Jezioro Bystrzyckie – Zagórze Śląskie - Zamek
Grodno (4,5 h) – zwiedzanie
Przejazd do Wałbrzycha
 Dzień IV - 29.10.2013 r.
Wałbrzych – Zamek Książ – zwiedzanie
Przejazd z Wałbrzycha do Tarnowa (planowany przyjazd godz. 20.55 lub 22.14)
Ekwipunek
 plecak ze stelażem,
 obuwie do wędrówki górskiej (z protektorem),
 ciepła kurtka przeciwdeszczowa,
 czapka, rękawiczki,
 ciepła odzież, dres, zmiana bielizny i skarpet,
 śpiwór,
 obuwie lekkie do przebrania w schronisku,
 przybory do mycia, ręcznik,
 garnuszek, nóż, łyżeczka, otwieracz do konserw,
 legitymacja szkolna, legitymacja PTTK (członkowie Klubu),
 zapas prowiantu na 4 dni (kanapki na podróż, pieczywo, konserwy, ser, masło, warzywa, owoce,
herbata, cytryna, cukier, zupki, napoje),
 latarka, mapa Gór Sowich, książeczka GOT,
 aparat fotograficzny, gitara.
Odprawa uczestników:
 23.10.2013r. (środa), godz. 14.00 – sala 205p – obecność obowiązkowa!
Zbiórka wyjazdowa:
 26.10.2013 r. (sobota), godz. 7.30 – dworzec PKP w Tarnowie.

