Rajd Absolwenta 2017
Szklarska Poręba
26-29.01.2017r.
Dojazd:
Dojazd samochodami. Proszę o deklarowanie się kierowców którzy mają wolne
miejsca. Dla ułatwienia stworzony został arkusz do którego można się wpisywać:
https://goo.gl/EV3ik1 Organizator pomoże w kontakcie i kojarzeniu osób bez
dojazdu z osobami z wolnymi miejscami.
Istnieje również opcja dojazdu komunikacją publiczną. Do Piechowic na pętlę
dojeżdża czerwony autobus MZK Jelenia Góra nr 9, 15, w dni powszednie nr 13.
Od Pętli schronisko położone jest około 500m.
Nocleg:
Nocujemy w schronisku PLUM.
ul. Turystyczna 2A, 58-573 Piechowice
Tel.: + 48 696-046-824, +48 668-467-887
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Plum" położone jest przy drodze krajowej Nr
3, 5 km od centrum Szklarskiej Poręby. Jadąc od strony Jeleniej Góry za ostatnim
skrzyżowaniem ze zjazdem w lewo do Piechowic ok 15m należy skręcić w prawo
(centralnie na pasach dla pieszych) i podjechać pod budynek schroniska. Droga
dojazdowa "krajowa 3" w warunkach zimowych dobrze utrzymana i na bieżąco
odśnieżana. W przypadku bardzo dużych opadów śniegu, gdyby drogowcy nie
nadążali z odśnieżaniem mogą przydać się łańcuchy.
Wyżywienie: Do dyspozycji będzie kuchnia turystyczna (palniki gazowe,
mikrofala). W bardzo bliskiej odległości znajduje się pizzeria. Istnieje również
możliwość zamówienia obiadokolacji w schronisku, warunek jest jednak taki, że
zadeklaruje się 20 osób chętnych. Koszt takiej obiadokolacji to 20 zł, podawana o
umówionej godzinie. Proszę o deklaracje czy byłyby osoby zainteresowane.
Wypożyczenie nart: W wypożyczalni Daga-sport w Jakuszycach mamy rabat na
wypożyczenie – 25 zł/dzień. Wszystkie osoby, które będą chciały wypożyczyć
narty proszę o informację (numer buta i wzrost – dla rezerwacji nart).

Organizator:
Piotr Francuzik tel.: 535 010 809 e-mail: rajdabsolwenta2017@gmail.com
Co zabrać:







narty biegowe,
ciepłą odzież szalik, czapka, rękawice. Na biegówki odzież
termoaktywna, niezbyt gruba,
czołówkę, mały plecak na narty, termos,
mapę (http://www.bieg-piastow.pl/images/pdf/mapa-onbib.pdf),
obuwie do schroniska,
gitara, śpiewnik i dobry humor 

Dodatkowe atrakcje: Poza nartami w okolicy noclegu możemy znaleźć inne
atrakcje. Pierwsza to huta szkła „Julia”, którą można zwiedzać
(http://hutajulia.com/).
Kolejną atrakcją jest położony w okolicy (w Michałowicach) mały „Teatr Nasz”. W
weekend kiedy tam będziemy wystawiają spektakl „Szczęściarze”. Klimat tego
teatru jest wyjątkowy. Koszt biletu 50 zł. Ponieważ bilety rozchodzą się tam dość
szybko, jeśli ktoś byłby zainteresowany to musiałbym mieć informację jak
najszybciej i po potwierdzeniu, że mam jeszcze wolne bilety proszę doliczyć do
wpłaty cenę biletu.
Koszt:
3 noce w pokojach z łazienką wspólną – 105 zł
2 noce w pokojach z łazienką wspólną – 75 zł
Jest możliwość noclegu w pokoju z łazienką 10. lub 4. osobowym (wtedy koszt 3
nocy – 135 zł, 2 nocy – 95 zł). Jeśli ktoś woli tą opcję to proszę o kontakt mailowy.
W cenie noclegu jest już uwzględniona obowiązkowa opłata za pościel. Nie
musimy więc zabierać śpiworów.
Zgłoszenia:
Osobiście na spotkaniach klubowych.
Przez formularz: https://goo.gl/forms/7kKcQ2wS467qP1uE2
Ostateczny termin zapisów: 25.01.2017r.

