
AKG „Halny”
Rajd Absolwenta

narty biegowe

Mostowice
26.01–29.01.2023

rajd 2 lub 3-dniowy

Adres schroniska:

Ośrodek Wypoczynkowy "Hotel Korona", Mostowice 3, 57-517
Mostowice, tel.: 665 040 402, http://www.korona.pl/polska.html
Pokoje z łazienkami. Wspólny salon. Łóżka z pościelą, nie trzeba brać śpiworów. Brak
dostepu do kuchni. Można jedynie dostać wrzątek na recepcji.

Informacje o Mostowicach:
Mostowice leżą tuż przy czeskiej granicy. Kilometr od naszego ośrodka jest przejście
graniczne Mostowice-Orlické Záhoří. Tuż za nim zaczynają się trasy biegowe.
Niedaleko Mostowic są miejscowości Zieleniec (10km) oraz Spalona (5km), w których
można bez problemu wypożyczyć sprzęt do narciarstwa biegowego.
W razie niesprzyjającej pogody przerzucamy się na inne aktywności, np. trekking.

Przykładowe trasy biegowe:
https://www.traseo.pl/trasy/query/Orlickie_Zahori/kategoria/narty-bie
gowe-i-sladowe
https://www.traseo.pl/trasy/query/Spalona/kategoria/narty-biegowe-i-
sladowe

Dojazd:
Indywidualnie – samochodami. Proponujemy pasażerom jak i kierowcom
zapisywanie się na listę transportową, która zostanie rozesłana mailowo do
zapisanych osób.

Prośba do kierowców, żeby jak najszybciej zgłaszali uczestnictwo w rajdzie i podali
ilu pasażerów mogą zabrać. Zalecamy zabranie łańcuchów na opony.

Koszt rajdu:
Koszt noclegu:

- 253zł / 280zł (halniacy/nie-halniacy) w wariancie 3-dniowym
- 172zł / 190zł (halniacy/nie-halniacy) w wariancie 2-dniowym

Wyżywienie: W ośrodku można opcjonalnie wykupić śniadanie (29zł) i obiadokolację
(39zł). Niestety nie ma ogólnodostępnej kuchni.

Wypożyczenie nart: około 50-65 zł za dzień za komplet: narty+kijki+buty

Dane organizatora:
Marcin Piechota
tel. 698 044 846
email: rajdabsolwenta23@gmail.com

Co zabrać:
∙ kapcie lub inne obuwie do schroniska,
∙ ciepłe ubranie,
∙ czołówkę,
∙ mapę (najlepiej z zaznaczonymi trasami biegowymi),
∙ dowód tożsamości (możliwe, że będzie trzeba zostawić w wypożyczalni),
- ubezpieczenie i karta EKUZ (część tras znajduje się za granicą)
∙ dobry humor, jak zawsze. ☺
∙ Inne: https://halny.org/faq/co-zabrac/☺

Zapisy:
∙ jedynie przez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/JYXFL6XzEgMicb9j9

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ TO 22.01.2023

Ilość miejsc:
Planowana ilość miejsc to 30 osób.

Uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Organizatorzy / Klub nie zapewnia usług przewodnickich.
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