Jubileusz 100–lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Z tej okazji Oddział Wrocławski PTG wraz z Kołem Naukowym Studentów Geografii im.
Juliana Czyżewskiego zaprasza na rajd górski pod hasłem 100 km na 100 – lecie Polskiego
Towarzystwa Geograficznego, zarazem będzie to I RAJD GEOGRAFA 2018 pod patronatem
Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
Celem Rajdu jest poszerzenie wiedzy o Polskim Towarzystwie Geograficznym oraz
wiedzy krajoznawczej regionu Ziemi Kłodzkiej. Główną ideą Rajdu jest przejście 100 km na
100 lecie PTG, każdego dnia uczestnicy będą mieli do przejścia ok. 25 km.
Rajd trwa 4 dni od 10 do 13 maja 2018 roku. Wspólnie zaczynamy z Wrocławia (8:16
Dworzec Główny PKP), skąd transportem PKP jedziemy do Dusznik Zdrój (10:50), następnie
przez Międzylesie, Stronie Śląskie dochodzimy do Lądka Zdrój. Będziemy wspólnie wędrować
do końca naszej 4-dniowej przygody. Powrót planowany jest z Lądka Zdrój do Wrocławia w
godzinach wieczornych.
Jest możliwość wzięcia udziału w mniejszej liczbie dni, w takim przypadku uczestnik
pokrywa koszty związane z dojazd do miejsca zakwaterowania oraz powrót we własnym
zakresie. W takim przypadku koszty pojedynczych noclegów są następujące: nocleg 1,
Wójtowice, ośrodek Wataszka – 40zł; nocleg 2, Zamek Międzylesie – 34zł; nocleg 3,
schronisko Na Śnieżniku – 32zł. Kwotę za nocleg wpłacamy na konto podane na dole.
Koszt całego Rajdu (4 dni) ze zniżką dla studentów to 160 zł, dla pozostałych
uczestników – 190 zł. Kwota pokrywa nocleg, transport pociągiem do miejsca startu i powrót
z mety rajdu, wejście na zwiedzanie do Jaskini Niedźwiedziej oraz wspólne trzy biesiady w
miejscach noclegu (podczas każdej zapewniamy 2 kiełbaski dla każdego uczestnika, chleb,
keczup, musztardę). Reszta wyżywienia (np. prowiant na trasę) we własnym zakresie.
Zapisy: przez formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie 728-252-873.
Termin zapisów: 31 marca 2018 r. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
Zaliczkę w wysokości 50zł prosimy wpłacać do 15 kwietnia 2018 r. na konto Wrocławskiego
Oddziału PTG: 89 1090 2503 0000 0001 3526 9222, w tytule przelewu: Imię i nazwiskoRajd.
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