
AKG „Halny”
Rajd Absolwenta 2016

Góry Bystrzyckie 28-31.01.2016

Tym razem wybieramy się na Absolwenta w Góry Bystrzyckie – to grupa górska w
Sudetach Środkowych, granicząca od zachodu z Górami Orlickimi , od północy z Górami
Stołowymi, od północnego wschodu opadająca stromo do Rowu Górnej Nysy. Ciągnie
się na długości ok. 40 km z północnego zachodu na południowy wschód. Przełęcz
Spalona (776 m n.p.m.) dzieli te góry na dwie części: północną i południową. Na
południe od Przełęczy Spalonej Góry Bystrzyckie tworzą wąski łańcuch poprzecinany
dolinami. Wznosi się tu najwyższy szczyt Gór Bystrzyckich - Jagodna – wierzchołek
północny 985.23m n.p.m. (50°15’39.8″N, 16°33’37.9″E i ta pasuje do Korony!) -
Jagodna wierzchołek południowy 977,7 m n.p.m.(50°15’08.5”N 16°33’53.2”E) .

Dojazd:
Do schroniska dojeżdżamy samochodami. Prosimy kierowców zapisujących się na rajd o
podanie czy mają wolne miejsca i ile osób mogą zabrać. Organizator zobowiązuje się
kojarzyć kierowców z pasażerami i odwrotnie.

Noclegi:
Schronisko PTTK
"Jagodna" Spalona 6
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Tel. 695-777-635,  74-811-98-16
Mamy zarezerwowane 20 miejsc na łóżkach (30 zł/doba, dla chętnych dopłata 7 zł za
pościel) plus ewentualnie kilka miejsc na podłodze (są materace nie trzeba mieć
własnej karimaty).
Jedzenie można zamówić w schronisku.

Sprzęt
W schronisku znajduje się wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i snowboardowego –
zrobię rezerwację przed rajdem (chyba, że ktoś ma własny). Cena za komplet (narty,
buty, kijki) 30 zł za dobę.

Dane organizatora:
Wojciech
Łukaszewski tel. 535
515 372
email - rajdabsolwenta@gmail.com

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

cieplejsze ubranie, jedzenie)
 gitara też będzie bardzo mile widziana
 dobry humor

Zapisy:
- mailowo do 22.01.2016
- po pokazie slajdów - 14 i 21 stycznia o 19.30

Zapisując się:
- podaj imię, nazwisko, nr. tel, email
- na ile dni się wybierasz (3 lub 2 noclegi)
- czy zarezerwować narty – jeśli tak to podaj numer buta, wzrost, wagę i na jakie dni
zrobić rezerwację (piątek, sobota, niedziela)
- czy masz transport, kierowców prosimy o podanie ile osób mogą zabrad ze sobą

Koszty:
- zapisując się płacimy za nocleg (90 zł 3 noce, 60 zł dwie) i wypożyczenie biegówek 30
zł/doba
- pozostałe koszty transport, jedzenie, pościel - indywidualnie

Uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność
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