Komunikat nr 2

Wyprawa trekkingowa w góry Ukrainy
Czarnohora – Gorgany – Świdowiec
16 – 31.07.2016

Szanowni państwo!
Okres rekrutacji zbliża się do końca, a termin obozu jest nieodległy, dlatego przesyłam wam
ten komunikat. W dniach 1920 marca 2016 spotykamy się w Chatce Górzystów na obozie
selekcyjnointegracyjnym.

1. Udział w obozie jest OBOWIĄZKOWY.
Nie zabiorę na wyprawę nikogo, kogo nie widziałem na trasie w warunkach turystycznych. Celem
obozu jest sprawdzenie predyspozycji kandydatów i uświadomienie im trudów wędrówki po
górach.

2. Noclegi.
Obóz odbywa się w dniach 19 i 20 marca 2016, tj. w sobotę i niedzielę. SKT otrzymało
dofinansowanie na 
ten jeden nocleg. Dla chętnych istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu w
piątek, bo schronisko jest także zarezerwowane dla nas, ale za nocleg z piątku na sobotę trzeba
zapłacić z własnej kieszeni.
Cena noclegu wynosi 25 zł/osobę.

3. Dojazd.
Chatka Górzystów znajduje się na Hali Izerskiej (nie mylić z Polaną Izerską), tuż przy granicy z
Czechami.
Dojazd do schroniska i powrót każdy organizuje sobie indywidualnie we własnym zakresie. SKT
nie organizuje żadnego dojazdu zbiorowego. Informuję, że nie ma możliwości dojazdu
samochodem do schroniska, a dojście jest możliwe z Jakuszyc lub ze Świeradowa. Czas dojścia to
około 22,5 godziny w zależności od warunków terenowych i pogody.

NIKT NIE POWINIEN IŚĆ SAM, ZWŁASZCZA NOCĄ! Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy będą
szli do Chatki Górzystów po raz pierwszy, dlatego radzę abyście spróbowali się skontaktować ze
sobą poprzez stronę SKT na facebooku.
W razie trudności proszę o kontakt telefoniczny, 
mój telefon to 661356276
.
Gdyby ktoś nie znalazł sobie nikogo do towarzystwa na czas dojścia do Chatki, to proszę o
wcześniejszą informację  spróbujemy go dołączyć do jakiejś grupy.

4. Sprawy organizacyjne.
W Chatce warunki są prawdziwie turystyczne, dlatego należy zabrać ze sobą śpiwór, karimatę,
odpowiednią odzież i buty turystyczne. W schronisku nie ma elektryczności, należy więc zabrać
także latarkę. Istnieje możliwość zakupu wyżywienia w bufecie prowadzonym przez gospodarzy
schroniska, polecam zwłaszcza słynne naleśniki z jagodami lub pieczarkami.

5. Plan pobytu.
Sobota 19 marca
●
●
●
●

dojazd do godz.11.00.
11.00  wyjście na kilkugodzinną wycieczkę w góry pod kierunkiem przewodników.
15.00 – 17.00 – obiad we własnym zakresie (np. w bufecie).
17.00 – zebranie informacyjnoszkoleniowe. Omówimy trasę wyprawy wakacyjnej,
ekwipunek, regulamin, finanse.
● 19.00 – kolacja i spotkanie integracyjne, połączone z pieczeniem kiełbasek, degustacją
grzańca oraz śpiewem przy kominku, dlatego przewidujemy składkę w wysokości 10 zł na
konsumpcję, płatne na miejscu.
WAŻNE!
Proszę sprawdzić w internecie warunki dojazdu do Jakuszyc lub Świeradowa i spróbować
zorganizować się w większe grupy. Nie jest rozsądne indywidualne chodzenie po nieznanych
górach, zwłaszcza nocą. Poddaję to pod rozwagę zwłaszcza osobom, które pierwszy raz wybierają
się do Chatki Górzystów.

Z turystycznym pozdrowieniem
Zbigniew Kłos  kierownik wyprawy

Dane kontaktowe do kierownika wyprawy:
•
•

email: 
zbigniew.klos@pwr.wroc.pl
tel: 661 356 276

