
 

 

AKG „Halny” Rajd Absolwenta 

tj. wyjazd Klubowy na narty biegowe 

Góry Bystrzyckie i Orlickie - 03-

05.02.2012 
 

 

 

Aby tradycji stało się zadość AKG „HALNY” na zaszczyt zaprosić na rajd Absolwenta. Tym razem 

będziemy przemierzać biegówkowe szlaki Gór Bystrzyckich i Orlickich. 

 

 

Termin rajdu: 

03-05.02.2012 

 

Dojazd: 

Indywidualny – samochody osobowe. Organizator zobowiązuje się kojarzyć kierowców z pasażerami i 

odwrotnie. Jednak zarówno pasażerowie jak i kierowcy mogą kojarzyć się sami. Wyjazd z Poznania 

do ustalenia z kierowcą. 

 

Kierowco! 

Zgłoś proszę jak najszybciej swoją chęć uczestnictwa w rajdzie. Potrzebuje wiedzieć ilu pasażerów 

chcesz/możesz zabrać i czy dysponujesz bagażnikiem na narty.  

Dojazd do samego schroniska jest możliwy. Bardzo wskazane jest wyposażenie autka w łańcuchy. 

 

Organizator nie planuje biletu grupowego na PKP. 

 

Noclegi: 

Schronisko PTTK "Jagodna" 

Spalona 6,  57-500 Bystrzyca Kłodzka 

tel. 074 811 98 16 

 

Koszty udziału w rajdzie:  

 

Noclegi: 55 zł (bez pościeli) 

               65 zł (z pościelą) 

 

Jedzenie: na miejscu istnieje możliwość zamówienia jedzonka (śniadanie + obiadokolacja) koszt to  

60 zł ( w cenę wliczone są 2 śniadania i 2 obiadokolacje) 

 

Biegówki: wypożyczenie kompletu: 25 PLN / dzień (wypożyczalnia znajduje się tuż obok schroniska) 

 

Transport: przy galopujących cenach paliwa koszt niezwykle trudny do ustalenia. Za transport 

płacimy indywidualnie kierowcy.  

 

Inne wydatki – każdy we własnym zakresie 

 

Za wypożyczenie płacimy w wypożyczalni wg. stawek wynegocjowanych grupowo powołując się na 

AKG   i pokazując informatorek. Za noclegi i jedzenie (jeśli ktoś się zdecyduje) płacimy 

organizatorowi przy zapisie. Ubezpieczenie należy opłacać we własnym zakresie.  

 

Informacje: 

Krzysztof Matyniak 

tel. 880 406 330 



 

 

mail: kmatyniak1@wp.pl 

Zapisy:  

- e-mailem do 26.01  

lub osobiście 

- 19.01.2012 po pokazie slajdów 

- 24.01.2012 w Klubie 

 

UWAGA ! 

Przy zapisach niezbędne jest podanie rozmiaru buta i wzrostu (dla osób, które nie posiadają 

własnego sprzętu biegówkowego). Jest to konieczne do rezerwacji sprzętu. 
 

Aktualnie wyjazd planowany jest na 30 osób, dlatego proszę zainteresowane osoby o jak najszybsze 

deklarowanie się. 

 

Co brać? 

Z rzeczy, które zwykle bierze się ze sobą należy zwrócić szczególną uwagę na to aby wziąć: 

- narty biegowe, buty, kijki (jeśli ktoś takowe posiada), 

- czapkę, rękawiczki, szalik, ciepłą kurtkę, polar, buty nieprzemakalne oraz laczki lub inne obuwie do 

schroniska, 

- śpiwór (jeśli ktoś wybiera nocleg bez pościeli), 

- czołówkę 

- mały (np. 30 L) plecak do zabierania ze sobą rzeczy na wędrówki (termos, cieplejsze ubranie, 

jedzenie),  

- dowód tożsamości, a najlepiej dwa (możliwe, że jeden będzie trzeba zostawić w wypożyczalni, 

- dobry humor, 

- miło by było gdyby ktoś zabrał gitarę lub inny instrument muzyczny, 

 

Warto zwrócić uwagę na ubranie, które powinno być nieco cieńsze i w miarę możliwości oddychające. 

 

Co potrzebne jest do zapisania się na rajd: 

- imię, nazwisko i dane kontaktowe (telefon, meil), 

- czy dysponujesz transportem  i iloma wolnymi miejscami oraz czy posiadasz bagażnik do przewozu 

nart, 

- czy zarezerwować ci biegówki w wypożyczalni?; jeżeli tak to potrzebuje twój rozmiar buta oraz 

wzrost, 

- czy reflektujesz na zamówienie wyżywienia, 

- wpłata za noclegi i ewentualne jedzenie, 

 

Wpłaty można dokonywać osobiście w gotówce w walucie polskiej lub przelewem na konto. 

 

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ TO 26.01.2012 

 

 

mailto:kmatyniak1@wp.pl

