
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Szkolny Klub Turystyczny PTTK „Wehikuł” zaprasza na kolejny Jesienny Rajd Górski 

„TRAMP”. Od kilkunastu lat jesienią wędrujemy po pasmach Sudetów. Byliśmy w Górach 

Stołowych (2010, 2017), Karkonoszach (2011, 2019), Rudawach Janowickich (2012), Górach Sowich 

(2013), Masywie Śnieżnika (2014), Górach Izerskich i Karkonoszach (2015), Masywie Śnieżnika 

i Górach Bystrzyckich (2016), Górach Bardzkich, Złotych i Bialskich (2018). W tym roku z okazji 

Jubileuszu 90 lecia ZST zapraszamy w dniach 24-27 października 2021 r. w Góry Bystrzyckie 

i Orlickie na szczyty Korony Gór Polski – Jagodną (977 m n.p.m.) oraz Orlicę (1084 m n.p.m.). 

Cele Rajdu: 

 propagowanie czynnego wypoczynku, 

 popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej i GOT, 

 poznanie piękna Karkonoszy. 

Wpisowe : 

 członkowie SKT PTTK „Wehikuł” z opłaconymi składkami – 280 zł, 

 pozostali uczniowie – 300 zł, 

 absolwenci – 320 zł. 

Zgłoszenia: 

 do dnia 15 października br. wyłącznie z wpłatą wpisowego oraz z zezwoleniem 

(oświadczeniem) rodzica przyjmuje Wiktor Wróbel z klasy 2 TF. 

Program Rajdu: 

 Dzień I – 24.10.2021 r. (niedziela) 

Godz. 4:45 Zbiórka – Tarnów, ul. Goldhammera (obok PWSZ) 

Przejazd z Tarnowa do okolic Poniatowa 

Trasa: od drogi (nieb.) – Jagodna 977 m n.p.m. – Schronisko PTTK Jagodna (ok. 3 h) 
Przejazd do Schroniska PTTK „Pod Muflonem” 

 Dzień II – 25.10.2021 r. (poniedziałek) 

Trasa: Schronisko PTTK „Pod Muflonem” (nieb.) – Duszniki-Zdrój – zwiedzanie Muzeum 

Papiernictwa i uzdrowiska – (czerw., żółty) – Schronisko PTTK „Pod Muflonem” (ok. 5 h) 

 Dzień III – 26.10.2019 r. (wtorek) 

Trasa: Schronisko PTTK „Pod Muflonem” (żółty) – Park Zdrojowy (czerw.) – Kozia Hala (ziel.) – 

Orlica 1084 m n.p.m. - Kamień Rübartscha (ok. 5 h) 

Przejazd do Kłodzka 

 Dzień IV– 27.10.2021 r. (środa) 

Zwiedzanie Twierdzy Kłodzko i miasta 
Powrót do Tarnowa (ok. godz. 21) 

Ekwipunek 

 plecak, 

  mały plecak, 

 obuwie do wędrówki górskiej (z protektorem), stuptuty 

 ciepła kurtka, czapka, rękawiczki, okrycie przeciwdeszczowe,  

 ciepła odzież, dres, zmiana bielizny i skarpet, 

 śpiwór !!! 

 obuwie lekkie do przebrania w schronisku, 

 przybory do mycia, ręcznik, 

 garnuszek, łyżeczka, nóż, otwieracz do konserw, 

 legitymacja szkolna (bilety ulgowe!), 

 legitymacja PTTK (członkowie Klubu – zniżka za noclegi!), 

 koszulka klubowa (członkowie SKT), 

 zapas prowiantu na 3 dni - pieczywo, konserwy, ser, masło, warzywa, owoce, herbata, 
cytryna, cukier, zupki, napoje (brak sklepów w górach), 

 latarka, książeczka GOT, mapa turystyczna (aplikacja). 

Odprawa uczestników:  

19.10.2021 r. (wtorek),  godz. 14:53 , sala 1p – obecność obowiązkowa! 


