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

Zaleca się wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia na czas pobytu za granicą. 

 

 

Rajd Absolwenta 2019r. 

Na narty biegowe w 

Góry Orlickie, Czechy. 

24–27 stycznia 2019r. 

Nowy rok 2019, nowe wyzwania. Zapraszamy na Rajd Absolwenta 

w Góry Orlickie do Czech. 

Termin 

24-27.01.2019r. 

Miejsce i nocleg 

Chata Luna, Góry Orlickie, Czechy, Orlické Záhoří 62, 517 64 

GPS: 50.2986636N, 16.4392372E   

Dojazd 

Dojazd samochodami. Do kojarzenia osób bez samochodów i kierowców z 

wolnymi miejscami stworzony został arkusz do którego można się 

wpisywać. Dostępny po zapisaniu się na rajd. 

Uwaga kierowcy – warto przemyśleć drogę przez Bystrzycę Kłodzką 

która nie jest pokazana na google maps.  

Przykładowe trasy: 

- nocne trasy biegowe kilkadziesiąt metrów od noclegu 

- w pobliżu noclegu startuje trasa biegowa prowadząca na Velklą Destną, 

początkowy fragment może być stromy. 

- na południe wzdłuż lasu i na wysokości Mostowic w prawo na grań do 

Peticesti gdzie można napić się herbatki (w weekend).  

- parking na przełęczy pod Serlichem (Serlich - Sedlo) i tam start w 

kierunku Wielkiej Destnej lub  Masarykovej 

- dojazd samochodem, przez Cerną Vode na parking pod Mezivrsi i tu 

znajdziemy kilka tras. 

Mapa tras: https://www.destne.info/bezecketrate/ 

Wypożyczanie nart biegowych: 

Zieleniec, - http://www.agal.com.pl/wypozyczalnia/wypozyczalnia-nart-

zieleniec – konieczne wcześniejsze zgłoszenie mailem, 25zł komplet 

Zieleniec - https://vip-ski.pl/zieleniec/kontakt 35zł 

Destne, Czechy - http://www.skicentrumdestne.cz/rentservis 

Destne, Czechy -  http://www.lanovyparkdestne.cz/cs/kontaktni-info 

Wyżywienie i inne 

Zapewniamy kawę w ilości chyba wystarczającej. 

Na piątek i sobotę można zamówić rogaliki 2CZK/szt. i chleb 30CZK/szt. 

Beczka piwa 50l. 2000CZK 

Możliwość wejścia do Infrasauny (250CZK/godz.), Wynajęcia łaźni 

fińskiej (wózek kąpielowy 1000 CZK/dzień)  

Co zabrać: 

narty biegowe, buty, kijki, czapkę, rękawiczki, szalik, lekką oddychającą 

kurtkę, polar, obuwie na zmianę, śpiwór (dla osób nie zamawiających 

pościeli) 

latarkę /czołówkę, mapę, mały plecak (termos, cieplejsze ubranie) 

gitara mile widziana, dobry humor 

Kontakt:  

Adam Stryczyński 

tel. +48 600 260 008 

mail: rajdabsolwenta2019@gmail.com 

Zapisy: 

Przez formularz: https://goo.gl/forms/3IMVglBs6r9BpkZR2 

Osoby jadące z nami po raz pierwszy zapraszamy na spotkanie Klubu we 

wtorek 15.01. lub 22.01. o godz. 19:00 w celu zapoznania się oraz 

zapisania na rajd 

Liczba miejsc na łóżkach ograniczona do 50+3, decyduje kolejność wpłat 

na konto. Pościel do łóżek w cenie noclegu.  

Koszt udziału: 

3 noclegi – 120zł (nie-Halniak), 108zł (Halniak) 

2 noclegi – 76zł (nie-Halniak), 68zł (Halniak) 
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