Komunikat nr 3

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

Szanowni państwo!
Miło mi poinformować, że po wpłaceniu kaucji znaleźliście się ostatecznie na liście
uczestników wyprawy trekkingowej na Ukrainę 2016. Pozostało jeszcze do załatwienia kilka
spraw..

1. PODZIAŁ NA PODGRUPY.
W trakcie wyprawy mieszkańcy 1 namiotu stanowią grupę, która prowadzi wspólne gospodarstwo
(wspólnie mieszkają, noszą namiot, menażki, ewentualnie wspólnie gotują). W związku z tym
uczestnicy powinni się podzielić na mniejsze grupy. SKT dysponuje namiotami 2osobowymi i
3osobowymi, dlatego najlepiej byłoby, gdybyście się dobrali w zespoły 2 lub 3osobowe. Każdy
namiot musi mieć wspólne menażki oraz palnik (1 palnik na namiot wystarczy) i kartusze z gazem.
Palniki (1 palnik na namiot) oraz kartusze (1 kartusz na osobę) zapewnia SKT. Można zabrać także
własny sprzęt, np. namiot, ale musi być to namiot nadający się na wyprawy trekkingowe
(odporność przeciwdeszczowa: tropik  20003000 mm, podłoga  min. 25003000 mm). Namioty z
marketu nie nadają się na wyprawę trekkingową!
Do 14 CZERWCA czekam na deklaracje podziału na grupy. Po tym terminie dokonam podziału
administracyjnego na grupy 2 i 3osobowe.

2. PASZPORT.
Proszę sprawdzić, czy posiadacie paszport ważny przynajmniej 6 miesięcy. Jedziemy na Ukrainę,
która nie jest w strefie Schengen, a więc bez paszportu nie będziecie na pewno wpuszczeni. Przy
okazji proszę o dosłanie mi numeru paszportu przez tych, którzy nie zrobili tego do tej pory.
Wynika to z faktu, że muszę sporządzić oficjalną listę przewozową uczestników wyprawy.

3. SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 17 czerwca.
Spotkanie odbędzie się na Politechnice Wrocławskiej w sali 406, budynek D20, Plac Grunwaldzki,
godz. 19.00. Udział w zebraniu jest obowiązkowy. W trakcie spotkania zostanie rozdany sprzęt,

zostaną zebrane podpisane deklaracje uczestnictwa i pieniądze od osób decydujących się na
ubezpieczenie grupowe.

4. DEKLARACJA UCZESTNICTWA.
W załączniku do niniejszego komunikatu, w pliku "Zasady organizacji wyjazdów studenckich" na
stronie 5 znajduje się deklaracja uczestnika, którą należy wydrukować, wypełnić i podpisać.
Wypełnione deklaracje będę zbierał w trakcie spotkania w dniu 17 czerwca. Bez podpisanego
oświadczenia nikt nie może pojechać na wyprawę, dlatego osoby, które nie mogą uczestniczyć w
zebraniu muszą mi dostarczyć deklaracje w inny sposób, przed zebraniem.

5. UBEZPIECZENIE.
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

