Sprzęt biegówkowy:

Rajd Absolwenta 2018

Wypożyczalnia GCKSiT w Karłowie, tel. 509 425 638

Góry Stołowe
18 – 21 stycznia 2018 r.

Koszt za komplet (narty + buty + kije) 30 zł za 1 dzień, 75 złotych za 3 dni

Nowy 2018 rok oznacza, że nadszedł czas na kolejny Rajd Absolwenta.
Tym razem jedziemy do Kotliny Kłodzkiej, a dokładniej w Góry Stołowe.
Przykładowe trasy biegowe:
Karłów – Łąki Pasterskie – Pasterka – Karłów, długość 12 km,
Karłów – Praski Trakt – Zbój, długość 7,5 km,
Krzywa Droga – skrzyżowanie przy Wielkim Torfowisku Batorowskim – Skalne
Grzyby – Niknąca Łąka, długość 3,5 km,
Szczytna – Batorów – Karłów, długość 15 km,
Karłów – Pasterka i powrót (jedna nitka), długość 10 km.
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/qYbYCg. Koordynator postara się pomóc w kontakcie
i kojarzeniu osób bez dojazdu z osobami z wolnymi miejscami.

lub
Wypożyczalnia nart w Pasterce, tel. 746 629 129
Koszt za komplet (narty + buty + kije) 25 zł za 1 dzień, 60 złotych za 3 dni
Kontakt do koordynatora:
Anna Namerła tel. 888 075 589
mail: rajdabsolwenta2018@gmail.com

kontakt

po

godzinie

18,

Co zabrać:
 narty biegowe, buty, kijki (jeśli ktoś posiada)
 czapkę, rękawiczki, szalik, ciepłą kurtkę, polar, obuwie na zmianę
do schroniska, śpiwór (dla osób nie zamawiających pościeli)
 latarkę /czołówkę
 mapę
 mały plecak do zabierania ze sobą rzeczy na wędrówki (termos,
cieplejsze ubranie, jedzenie)
 obuwie do schroniska,
 gitara też będzie bardzo mile widziana
 dobry humor 
Zapisy:
Przez formularz: https://goo.gl/K6tuYg

Górska Baza Noclegowa W Batorowie

Liczba miejsc w schronisku ograniczona do 50 osób, decyduje kolejność wpłat
na konto.

ul. Batorów 6

Koszt:

57-330 Szczytna

3 noclegi 90 złotych,

Tel. 74 86 83 359, kom. 502 661 349

2 noclegi 60 złotych.

Nocleg:

Jeżeli ktoś chce dostać w schronisku pościel to musi doliczyć 7 złotych.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników Rajdu, uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

