
INFORMATOREK RAJDOWY  

RAJD ABSOLWENTA  

Góry Stołowe 28-30 stycznia 2011 r. 

 

W imieniu AKG – Halny zapraszam wszystkich mających czas i chęć na „Rajd 
Absolwenta”. Pobiegamy sobie na nartach, o ile aura pozwoli (a mam nadzieję, Ŝe będzie 

łaskawa). 
 
MoŜe zacznę od tego, Ŝe Schronisko Pasterka (nasza biegówkowa baza wypadowa) w 
weekend 28-30 stycznia 2011 r. zapewnia dodatkowe atrakcje, o czym dowiedziałam się 
juŜ po zarezerwowaniu terminu. W ten weekend (w sobotę) odbędzie się tam impreza 
przebierana pod hasłem „Z kamerą wśród zwierząt”. Mają grać czeskie reggae i serwować 
czeskie piwo. Pani ze schroniska prosiła byśmy przygotowali sobie jakieś zwierzęce 
przebrania. 
Więcej o wyŜej wymienionych atrakcjach moŜecie przeczytać na fejsbookowym profilu 
schroniskowym. 
 
DOJAZD: 
Przejdźmy do sedna - rajd zaczynamy w piątek - 28 stycznia. Do schroniska moŜna 
dojechać samochodem, więc mam nadzieję, Ŝe się jakoś wszyscy zorganizujemy 
samochodowo. Więc moŜe od razu apel do wszystkich zmotoryzowanych kierowców Ŝeby 
jak najszybciej zgłosili mi chęć uczestniczenia w rajdzie. Chciałabym wiedzieć ile 
ewentualnie osób moŜecie zabrać, kiedy chcecie pojechać i czy dysponujecie bagaŜnikiem 
na narty. 
Najprawdopodobniej wyjedziemy wcześnie rano w piątek. Istnieje jeszcze opcja Ŝeby 
pojechać juŜ w czwartek popołudniu i ewentualnie domówić jeden nocleg. Jeśli będą 
chętni, to nie ma problemu z domówieniem. 
 
WYPOśYCZENIE BIEGÓWEK: 
Sprzęt moŜna wypoŜyczyć w schronisku. Koszt wypoŜyczenia to 20 zł/dzień. Dobrze 
byłoby gdybyście zgłosili mi odpowiednio wcześniej czego potrzebujecie i w jakim 
rozmiarze, bo wtedy łatwiej o rezerwację. 
 
TRASY: 
Intensywnie same się obmyślają i kreślą na mapie, którą noszę ze sobą w torbie od jakiś 
dwóch tygodni. Innymi słowy rzecz ujmując trasy w przygotowaniu, póki co zamieszczam 
link: 
http://radkow.it/upload/htmle/image/przewodnik/narty_big.jpg 

 
 
 

CENA RAJDU: 
Koszt rajdu to 55zł (zawiera 2 noclegi, bez dojazdu)  
 
Czekam na Wasze zgłoszenia. 
 
Marta Lewandowska 
mój mail: senioraiurista@wp.pl 
mój telefon: +48608506077 
 
ZAPISY: 
telefonicznie, mailowo, osobiście: we wtorek, 18 stycznia 2011 r. w siedzibie klubu DS-6 pokój 
nr 9 na parterze (ul. Św. Rocha 11b/9, 61-142 Poznań) w godzinach od 19:30 do 20:30 i w czwartek 
20 stycznia 2011 r. po slajdach.  
 
Co zabrać na rajd: 

- narty biegowe, buty, kijki (jeśli ktoś ma) 
- czapkę, rękawiczki, szalik, ciepłą kurtkę, polar, buty nieprzemakalne, stuptuty, a 

do samej jazdy na biegówkach – odpowiednie ubranie – nieco cieńsze i w miarę 
moŜliwości oddychające, 

- śpiwór (istnieje moŜliwość zamówienia pościeli w schronisku, ale musicie mi to 
zgłosić wcześniej), 

- dowód osobisty (weźcie moŜe równieŜ paszport na wszelki wypadek), 
- czołówkę i termos,  
- dobry humor ☺, 
- jedzenie (istnieje moŜliwość zamówienia jedzenia w schronisku, ale musielibyśmy 

określić się co do tego wcześniej), 
- więcej w poradniku rajdowym na stronach AKG Halny (www.halny.org) 

 
 
Adres schroniska:  
 
Schronisko Pasterka 
Adres: Pasterka, 57- 350 Kudowa Zdrój 
Tel. (74) (871-22-19) 
e-mail: pasterkaschronisko@wp.pl 
 
To tyle ode mnie. 
 
Pozdrawiam! 
Marta 


