
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Klub Turystyczny PTTK „Wehikuł” przy ZST zaprasza na kolejny szkolny Jesienny Rajd 

Górski „TRAMP”. Od kilku lat jesienią wędrujemy po pasmach Sudetów – Górach Stołowych (2010), 

Karkonoszach (2011), Rudawach Janowickich (2012), Górach Sowich (2013), Masywie Śnieżnika (2014) 

Górach Izerskich i Karkonoszach (2015). 

Tym razem zapraszamy ponownie w Masyw Śnieżnika i w Góry Bystrzyckie. To niepowtarzalna 

okazja aby być w tak odległych od Tarnowa górach Polski. 

. 

Cele Rajdu: 

 propagowanie czynnego wypoczynku, 

 popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej i GOT, 

 poznanie piękna Sudetów Wschodnich (Trójmorski Wierch) i Środkowych. 

Wpisowe: 

 członkowie Klubu – 170 zł, 

 pozostali uczniowie – 190 zł 

Zgłoszenia: 

 do dnia 26 października 2016 r. wyłącznie z wpłatą zaliczki w wysokości 50 zł przyjmuje 

kol. Emanuel Smołucha z kl. 3 T 

  

Program Rajdu: 

 Dzień I – 4.11.2016 r. (piątek) 

Przejazd z Tarnowa do Jodłowa. 

Jodłów (żółty) – Trójmorski Wierch – Międzygórze (5h).  

Przejazd z Międzygórza do Schr. PTTK Jagodna. 

 Dzień II – 5.11.2016 r. (sobota) 

Schr. PTTK Jagodna (czerw.) – Spalona 738 m.n.p.m – Lasówka 706 m n.p.m – Schr. PTTK 

Orlica (5h) 

 Dzień III – 6.11.2016 r. (niedziela) 

Schr. PTTK Orlica (czerw.)  – Duszniki Zdrój (3,5h) 

Przejazd do Kłodzka 

 Dzień IV– 7.11.2016 r.(poniedziałek) 

Przejazd z Kłodzka do Tarnowa. Planowany przyjazd 18:04. 

 

Ekwipunek 

 plecak ze stelażem, 

 obuwie do wędrówki górskiej (z protektorem), 

 okrycie przeciwdeszczowe, 

 czapka, rękawiczki, 

 mały plecak, 

 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 – zniżka!), 

 zapas prowiantu na 3 dni (pieczywo, konserwy, ser, masło, warzywa, owoce, herbata, cytryna, 

cukier, zupki, napoje), 

 latarka, mapa turystyczna (online) Sudetów Wschodnich i Środkowych, książeczka GOT. 

 

Odprawa uczestników:  

 28.11.2016 r. (piątek),  godz. 14:50 , sala 205p – obecność obowiązkowa! 

!!! Zbiórka wyjazdowa: 

 Termin podany będzie na odprawie. 

 

Szkolny Klub 

Turystyczny PTTK 

„Wehikuł” 


