
POLSKIE TOWARZYSTWO-TURYSTYCZNO-

KRAJOZNAWCZE 

MIEJSKIE KOŁO PTTK „ŁAZIK” 

W ZDZIESZOWICACH 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA IMPREZĘ 
 

„V Rajd Szlakiem Orlich Gniazd” 
 

                        Żarki 2020 

18-20.09.2020 bez względu na warunki atmosferyczne         

Co, gdzie i jak: 
 

1. Dzień pierwszy – 18 wrzesień 2020 

➢ Wyjazd – spod kwiaciarni Julia – godz. 16:00 

➢ Przyjazd do miejscowości Żarki ok.. godziny 19-tej  , zakwaterowanie 

➢ Ognisko - około 20:00 

➢ Nocleg – w pensjonacie „Martynka” 

2. Dzień drugi– 19 wrzesień 

➢ Śniadanie – od godz.8:00 – 9:00 

➢ Wyjście na trasę rajdu – Czatachowa- Rezerwat Ostrężnik-Zaborze- Zalew Porajski ok. 18 km / 

5.30 godz. 

➢ Czas wolny nad zalewem  

➢ Przejazd do miejsca zakwaterowania 

➢ Ognisko integracyjne 

3. Dzień trzeci- 20 wrzesień 

➢ Śniadanie – od godz. 8:00 – 9.00  

➢ Wyjście na trasę rajdu – Piaseczno – Zamek Bąkowiec – Skały Kroczyckie- Kostkowice- Kąpielisko 

ok. 13km/ 4 godz. 

➢ Powrót do Zdzieszowic w godzinach wieczornych  

 

Zgłoszenia i odpłatność: 
➢  Zapisy: od 6 lipca 2020 w Miejskiej Bibliotece w poniedziałki podczas dyżurów Koła w godzinach 

15-16 oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego- Link na stronie internetowej i na FB 

( brak innej możliwości zapisania się na wyjazd) 

➢ Odpłatność: członkowie koła – 260 zł z opłaconą składką na 2020 rok , osoby niezrzeszone – 300 zł, 

dzieci  do lat 14 z opłaconą składką- 230 zł, wpłat prosimy dokonywać na konto bankowe koła: 29 

1240 1659 1111 0010 6908 8419 - Bank Pekao I Oddział w Kędzierzynie-Koźlu (tytułem – Imię i 

nazwisko – Żarki 2020) lub gotówką podczas dyżuru przedstawicieli koła. Aby być wpisanym na 

listę uczestników niezbędna jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w kwocie 50 zł do 7 dni od zgłoszenia  

➢ Organizator zapewnia: transport klimatyzowanym autokarem, noclegi  wraz z śniadaniem, 

pamiątkowy buton, ubezpieczenie OC (dla członków PTTK), poczęstunek turystyczny podczas 

sobotniego ogniska, miłą atmosferę☺ 
 

 

Miejskie Koło PTTK „Łazik” Siedziba: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 18

 47-330 Zdzieszowice

https://www.bing.com/images/search?q=ska%c5%82y+kroczyckie&id=F1CB72383C4A00958A4C445AC54C1912EEACB7D6&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=ska%c5%82y+kroczyckie&id=D5229AC5E3AAF78F9C03A599BB600558FF0D515A&FORM=IQFRBA

