POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE
Oddział im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału VI etapie Rajdu "Góry Bez Granic z PTT", który
odbędzie się w dniach 19.09 - 24.09.2021r. w Sudetach z bazą w Stroniu Śląskim.
Koszt uczestnictwa wraz z opłatą klimatyczną wynosi: 700 zł od osoby. Członkowie O/PTT w Radomiu,
którzy mają opłaconą składkę członkowską za bieżący rok, otrzymają bonus w wysokości 30 zł wypłacony
podczas trwania rajdu.
Preferowane będą osoby zaszczepione na COVID-19 i ozdrowieńcy do 180 dni przed 24.09.2021 r.
Zgłoszenia na Rajd są przyjmowane tylko telefonicznie do dnia 31.07.2021 r.:
▪

tel.: 537 086 914 - Krzysztof Zdral;

Wpłata I raty: 200 zł do dn. 31.07.2021r. Wpłata II raty pozostała kwota do dn. 15.08.2021 r. Brak wpłaty
II raty w terminie oznacza rezygnację z rajdu.
Wpłaty, prosimy dokonać przelewem na konto:
13 1320 1537 3263 8844 3000 0001
(Bank Pocztowy o/w Radomiu)
PTT Oddział im. dr. T. Chałubińskiego w Radomiu
Tytuł przelewu: Jesień 2021, rata xx, nr telefonu osoby wpłacającej
Prosimy o ścisłe przestrzeganie terminu wpłat z uwagi na obligujący organizatorów obowiązek wpłacenia
zadatku dla kwaterodawcy.
Przydział kwater w dniu 19.09.2021r. od godz. 14-ej w OW Górski Poranek, ul. Kościuszki 72, 57-550
Stronie Sląskie.Organizatorzy zapewniają w ramach kosztów uczestnictwa:
▪

5 noclegów;

▪

4 śniadania i 4 obiadokolacje;

▪

metalowy pamiątkowy znaczek, do kolekcji;

▪

opis tras;

▪

dowożenie uczestników do punktów wyjściowych na trasy;

▪

potwierdzenie zdobytych punktów i norm do GOT PTT.

▪

ognisko rajdowe;

Dla uczestników z Radomia i zainteresowanych organizujemy, za dodatkową opłatą w wys. 150 zł
przejazd autokarem na trasie: RADOM – STRONIE ŚLĄSKIE- - RADOM.
Adres do korespondencji: 26-600 Radom; ul. Hutnicza 7; tel. +48 537 086 914
Konto: Bank PKO BP O/RADOM 03 1020 4317 0000 5602 0090 8335
www.radom-ch.ptt.org.pl
e-mail: zarzad@ptt.radom.pl

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem w celu rezerwacji miejsc w autokarze.
Impreza obędzie się bez względu na pogodę.
Osobom zgłoszonym, a nie biorącym udziału w rajdzie zaliczka nie będzie zwracana.
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym
zakresie.
W czasie trwania rajdu będzie zorganizowany punkt weryfikacyjny GOT PTT.
Wszelkie informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod numerami telefonów:
▪

tel.: 537 086 914 - Krzysztof Zdral;
KIEROWNICTWO RAJDU
Krzysztof Zdral, Janusz Barszcz, Artur Traczyk

Adres do korespondencji: 26-600 Radom; ul. Hutnicza 7; tel. +48 537 086 914
Konto: Bank PKO BP O/RADOM 03 1020 4317 0000 5602 0090 8335
www.radom-ch.ptt.org.pl
e-mail: zarzad@ptt.radom.pl

ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO GÓRACH
Przygotowanie przed wyjściem w góry:
❖ Przygotuj się fizycznie przed wyjazdem w góry;
❖ Zasięgnij informacji o masywie górskim, w który się wybierasz (przebieg szlaków i ich stan, warunki
panujące w górach, ewentualne zagrożenia);
❖ Planuj trasy stosownie do możliwości i doświadczenia wszystkich uczestników wycieczki;
❖ Przed wyjściem zapoznaj się z aktualnie panującymi warunkami i prognozą pogody;
❖ Samotne wychodzenie w góry jest niebezpieczne!!! Bezpieczniej iść w towarzystwie;
❖ Zabierz niezbędny ekwipunek!!! Miej zawsze ze sobą:
•

plecak;

•

odpowiednie do panujących warunków obuwie;

•

ubranie chroniące przed opadami i wiatrem (kurtkę z membraną, płaszcz przeciwdeszczowy)

•

zapasową ciepłą odzież (polar, bieliznę termiczną);

•

podręczną apteczkę;

•

prowiant i napoje;

•

latarkę, najlepiej czołówkę i zapasowe baterie;

•

telefon komórkowy - z naładowaną baterią i zapisanymi numerami alarmowymi; warto wziąć ze
sobą PowerBank (zewnętrzna bateria lub przenośna ładowarka), który doładuje nasz telefon w
przypadku rozładowania baterii;

•

czapkę i rękawiczki.
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