ODDZIAŁ

ŁÓDZKI

PTTK

im. JANA CZERASZKIEWICZA
KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

zaprasza na:
Xl Rajd Turystyczny

SUDECKIE ŚCIEŻKI
W dniach 1 – 5 czerwca 2022 r.

Na zdjęciu: wieża widokowa na górze Velka Deštna (1115m n.p.m.)

Kierownik Rajdu : Stefan Piekarski - tel.: 504-964-008
Z-ca kierownika : Piotr Białas
- tel.: 601-238-806
Rajd jest dostępny dla wszystkich miłujących góry i pragnących bliższego kontaktu z nimi poprzez
Trasa rajdu prowadzi malowniczymi szczytami i dolinami Gór Orlickich i Bystrzyckich.

pieszą

wędrówkę.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W rajdzie uczestniczyć mogą pełnoletni turyści indywidualni, a niepełnoletni mogą być zgłaszani przez rodziców lub
opiekunów uczestniczących w rajdzie.
Każdy uczestnik musi posiadać mały plecak, odpowiednią odzież chroniącą od deszczu i zimna, mocne i wygodne,
wodoodporne buty.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność prawną i materialną. Organizatorzy nie
ubezpieczają uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wyjątek stanowią członkowie PTTK z
opłaconymi na bieżąco składkami, którzy są objęci ubezpieczeniem NW
W związku z pandemią COVID-19 wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń i ograniczeń
narzuconych obywatelom przez Radę Ministrów (maseczki, zachowanie odległości itp)
Uczestnicy rajdu winni stosować się do zarządzeń porządkowych kierownictwa rajdu. Na trasie uczestnicy wędrują
razem. Noclegi są zarezerwowane w gościńcu "Gazda" w Dusznikach Zdroju przy ul. Słonecznej 8. Miejsca noclegowe
przydziela wyłącznie kierownik rajdu. W godzinach 22.00 - 6.00 obowiązuje cisza nocna.
Za spowodowanie zagrożenia pożarowego, zniszczenie przyrody, zniszczenie obiektu noclegowego itp. uczestnicy będą
pociągnięci do odpowiedzialności finansowej.
Możliwości dojazdu: PKP IC "Asnyk" Łódź Widzew - godz. 7:07/7:11 (Łódź Chojny 7:18/7:22; Łódź Retkinia 7:30) przyjazd Wrocław Główny - godz. 10:29, Przesiadka na pociąg Kolei Dolnośląskich - odjazd o 11:54, przyjazd do Dusznik
Zdroju - 15:06.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Zgłaszając swoje uczestnictwo w rajdzie należy koniecznie podać swoje imię, nazwisko i rok urodzenia i miasto
zamieszkania, a członkowie PTTK z aktualnie opłaconymi składkami – nr legitymacji PTTK.
Zapisy poparte wniesieniem wpisowego na rajd przyjmowane są w Łódzkim Oddziale PTTK im. Jana
Czeraszkiewicza, 90-301 Łódź, ul. Wigury 12a, I piętro pok. 105, tel. 42-636-15-09 lub 42-636-87-64, od poniedziałku do
piątku w godz. 10-16.
Wpłaty wpisowego można dokonać przelewem na konto bankowe:
Nr konta: 58 1930 1464 2360 0350 8525 0001
Oddział Łódzki PTTK, ul. Wigury 12a
podając cel wpłaty: rajd „Sudeckie Ścieżki – 2022”, jednocześnie przesyłając do Oddziału pocztą elektroniczną na adres
pttk.lodz@wp.pl dane potrzebne do sporządzenia listy uczestników.
Wpłaty można również dokonać w Oddziale za pomocą karty płatniczej

WYSOKOŚĆ WPISOWEGO:
1. Kadra, posiadacze Honorowych Odznak PTTK
2. Członkowie PTTK posiadający aktualnie opłacone składki
3. Pozostali

250,00 zł
260,00 zł
270,00 zł

W przypadku nie zgłoszenia się uczestników na rajd wpisowe nie będzie zwracane.
TERMINY ZAPISÓW
Zgłoszenia poparte wpłatą przyjmowane będą w Biurze Zarządu Oddziału Łódzkiego PTTK w Łodzi przy ul.
Wigury 12a, I piętro, pok. 105 w dniach 16 - 28 maja 2022 r.
Podany termin może być skrócony w przypadku wcześniejszego uzyskania kompletu zgłoszeń. Ilość miejsc
ograniczona (25). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń popartych wpłatą, przy czym pierwszeństwo mają
członkowie PTTK .
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW :
Kierownictwo w ramach wpisowego zapewnia :
1. 4 noclegi w gościńcu "Gazda" w Dusznikach Zdroju.
2. opiekę przodownicką na trasach
3. znaczek pamiątkowy (buton)
4. potwierdzenie zdobytych punktów na GOT
UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO :
- ścisłego przestrzegania postanowień wynikających z „Karty Turysty”
- zachowania przepisów ppoż. oraz ochrony przyrody
- przestrzegania regulaminu rajdu
DOJAZD do Dusznik Zdroju – 1 czerwca (środa) w godz. 16:00 – 19:00
Zakończenie Rajdu w Dusznikach Zdroju – 5 czerwca (niedziela) ok. godz. 13:00
UWAGI KOŃCOWE :
1. zapis na rajd oznacza akceptacje postanowień regulaminu i wyraża gotowość podporządkowania się im
2. wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie.
3. Koszty dojazdu i przejazdów podczas rajdu uczestnicy pokrywają w swoim zakresie
4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów rajdu.

PROGRAM RAJDU
1 czerwca 2022 r. - środa
Dojazd do miejsca zakwaterowania w Dusznikach Zdroju przy ul. Słonecznej 8
1 dzień - 2 czerwca 2022 r. - czwartek
Zieleniec - Kamień Rubartscha - Orlica (1084m)(50') (szlak zielony) - Połomsky Kopec (1051m)(15' - r.1h05') - Šerlich
(1026m) - Šerlich schr. (1012m) (55' - r.2h) - Velka Deštna (1115m) - wieża widokowa (szlak czerwony)(1h - r.3h) Šerlich schr. (1012m) (45'-r.3h45')(szlak czerwony) - Zieleniec (szlak niebieski)(55' - r.4h40')

2 dzień - 3 czerwca 2022 r. - piątek
Zieleniec - Torfowisko pod Zieleńcem (50') - ścieżka przyrodnicza "Torfowisko pod Zieleńcem" (30' - r.1h20') Rozdroże
pod Bieścem - Twarde Źródło (szlak zielony) (1h - r.2h20') - schronisko "Pod Muflonem" (2h15' - r.4h35') (szlak niebieski)
- Duszniki Zdrój (40' - r.5h15') (szlak żółty)
3 dzień - 4 czerwca 2022 r. - sobota
Duszniki Zdrój - schronisko "Pod Muflonem" (1h) (szlak niebieski) - Polanica Zdrój (3h25' - r.4h25') (szlak czerwony) Piekielna Góra (50' - r.5h15') (szlak czerwony) - Szczytna(45' - r.6h) (szlak żółty)  Duszniki Zdrój
4 dzień - 5 czerwca 2022 r. - niedziela
Duszniki Zdrój – Bukowy Stawek - Ludowe - Gomola (733m) (szlak czerwony)(1h) Ruiny zamku Homole (szlak
niebieski)(10' - r.1h10' – Duszniki Zdrój (1h -r.2h10') (szlak czerwony);
Powrót do Łodzi w godz. wieczornych.
Możliwość powrotu:
Z dworca PKP Duszniki Zdrój o godz. 13:44 pociągiem Kolei Dolnośląskich do Kłodzka Głównego (przyjazd 14:46);
Kłodzko Główne (odjazd 14:52) pociągiem Kolei Dolnośląskich do Wrocławia Głównego (przyjazd 16:29), a dalej PKP IC
"Baczyński" z Wrocławia Głównego o 16:54 - do Łodzi Chojen o 20:06 i do Łodzi Widzewa 20:14
Życzę bezpiecznego i mądrego wędrowania przy pięknej, słonecznej pogodzie, oraz niezapomnianych wrażeń
estetycznych na górskich szlakach
KIEROWNIK RAJDU

