AKG „Halny”
Rajd Absolwenta
narty biegowe

Jeseníky – Czechy
30.01 – 01.02. 2015
Termin rajdu:

30.01 - 01.02. 2015


rajd 2 lub 3 dniowy

Adres schroniska:
Vila Rula, Rejviz 83, telefon: +420 737 610 482 lub +420 605 314 110
http://www.rejviz.eu/vila-rula---ubytovani-rejviz.html
Pokoje z łazienkami. Wspólny salon. Łóżka z pościelą, nie trzeba brać śpiworów.
W pobliżu znajduje się wypożyczalnia nart.

Informacje o Jesenikach:

Jesioniki są drugim – po Karkonoszach – najwyższym pasmem w Sudetach, oraz
w całym Masywie Czeskim. Ich potężne wały górskie charakteryzują się płaskimi
grzbietami i stromymi zboczami. Ewenementem jest to, że na najwyższy szczyt –
Pradziad (cz. Praděd) (1492 m n.p.m.) – można wjechać kursowym autobusem.

Trasy biegowe:

http://www.jeseniky.net/pocasi-snih#upravene-bezkarske-trasy
http://www.navstivtejeseniky.cz/pl/pl/szlaki-i-programy/trasy-biegowe

Dojazd:

Indywidualnie – samochodami. Proponujemy pasażerom jak i kierowcom
zapisywanie się na listę transportową:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UDV_0cOLkTyIJZGEg0vIBXaIJivhNJMF0Mv
VJRS9KCk/edit#gid=0
Prośba do kierowców, żeby jak najszybciej zgłaszali uczestnictwo w rajdzie i podanie
ilu pasażerów mogą zabrać. Zalecamy zabranie łańcuchów na opony.

Koszt rajdu:

Koszt noclegu: 290 kč (około 45 zł) za noc

Wyżywienie: w domku znajduje się w pełni wyposażona kuchnia. A oprócz tego
w promieniu 200 m są 4 restauracje.
Wypożyczenie nart: około 30 zł za dzień (szczegóły przekaże organizator przy
zapisach).

Dane organizatora:
Grzegorz Molski
tel. 506 217 779
email: gregmol3@wp.pl

Co zabrać:








kapcie lub inne obuwie do schroniska,
ciepłe ubranie,
czołówkę,
mapę (najlepiej z zaznaczonymi trasami biegowymi),
dowód tożsamości (możliwe, że będzie trzeba zostawić w wypożyczalni),
dobry humor, jak zawsze. 
Inne: http://halny.org/XL/faq/co-zabrac/

Zapisy:

e-mailem na adres: gregmol3@wp.pl
lub

osobiście na spotkaniach klubowych, pokazach slajdów
OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ TO 27.01.2015

Zapisując się:




Podaj swoje imię, nazwisko, telefon.
Jeśli chcesz zarezerwować narty biegowe to podaj wzrost i numer buta.
Podaj na ile nocy jedziesz oraz zaznacz formę płatności: przelew albo
gotówka.

Ilość miejsc:

Planowana ilość miejsc to 25 osób. Oprócz tego możliwe jest zrobienie kilku dostawek,
ale o tym czy będziesz miał łóżko decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Organizatorzy / Klub nie zapewnia usług przewodnickich.

