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RAJD
ABSOLWENTA 2020
Jakuszyce
23-26.01.2020 r.
Dojazd:
Dojazd odbywa się w czwartek 23.01.2020 r. po pracy lub w piątek 24.01.2020 r.
po pracy. Większość dotrze samochodami. Proponuję dopisywać się do arkusza,
zawierającego auta z wolnymi miejscami – dostępny po zapisaniu się.
Dojazd jest również możliwy bezpośrednim pociągiem POLREGIO, który
wyjeżdża codziennie o 6 rano z Poznania do Piechowic.

Coś na ząb, kubek, termos, ew. menażkę, sztućce
Gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy
Dobry humor i nadzieję na dużą ilość śniegu i przygotowane trasy

Powrót:
Powrót może również odbywać się samochodami lub pociągiem
POLREGIO z Piechowic o 16:54 w niedzielę.
Informacje dodatkowe:
Schronisko jest zarezerwowane tylko dla nas. Pod schroniskiem znajduje się
parking, nocleg w pokojach 2, 4, 6, 8, 10-osobowych.
Wyżywienie odbywa się we własnym zakresie. W schronisku jest kuchnia
polowa i można sobie coś przygotować. Niedaleko znajduje się pizzeria „U
Bazyla” – nie jest zła. W Szklarskiej Porębie polecam „Oberżę u Hochoła”
czy też „Michałową Gospodę”.
Nocleg:

Do tras biegowych można dojechać autem lub Koleją Izerską.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Plum"
ul. Turystyczna 2a, 58-573 Piechowice
tel. +48 696 046 824 ; https://schronisko-plum.pl/

Trasy biegówkowe:
Aktualności o trasach i warunkach http://bieg-piastow.pl/
Pogoda i kamerki https://www.jakuszyce.info.pl/pogoda.php
Mapka http://bieg-piastow.pl/img/images/aktualnosci/Newsy/Trasy
%20Biegowe%20_Jakuszyce_poprawiane.jpg
Mapka http://www.jakuszyce.info.pl/trasybiegowe/wszystkie-mala.jpg
Przygotowane trasy https://bilestopy.cz/

Co należy zabrać:
-

-

Narty biegowe z osprzętem (jest możliwość wypożyczenia
https://www.jakuszyce.info.pl/wypozyczalnie.php)
Obuwie na zmianę do miejsca noclegowego
Kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową do jazdy na nartach biegowych
Ciepłą odzież (termoodzież, szalik, czapka i rękawiczki)
Śpiwór dla osób rezygnujących z pościeli
Latarkę/czołówkę, element odblaskowy i mały plecak na narty

Zapisy:
Zapisy odbywają się tylko poprzez formularz:
https://forms.gle/mbfuVJe2jWekJKUw5
Zapisy prowadzone są do 17 stycznia z wymogiem płatności do 20 stycznia (z
przesłaniem potwierdzenia przelewu). Liczy się kolejność wpłat na konto.

Koszty:
Koszt 3 noclegów wynosi 135 zł + jednorazowo 10 zł za komplet pościeli.
Koszt 2 noclegów wynosi 85 zł + jednorazowo 10 zł za komplet pościeli.

Organizator: Franciszek Mostowski
tel. 602 838 075 ; e-mail: rajdabsolwenta2020@gmail.com

