Wrocław, dn. 18.02.2010r.

Zbigniew Kłos
Opiekun SKT
Witam i serdecznie pozdrawiam wszystkich studentów Politechniki Wrocławskiej
w imieniu Studenckiego Klubu Turystycznego (SKT). Jako opiekun i współzałożyciel klubu
chciałbym przybliżyć społeczności akademickiej naszej uczelni cele i zadania SKT
oraz zaprezentować przygotowaną przez nas ofertę turystyczną na rok 2010.
Cele i zadania Klubu:
Klub turystyczny SKT powstał na przełomie 2005/2006 roku z inicjatywy dużej grupy
organizatorów Rajdów Elektryka – pierwszego po długiej przerwie masowego rajdu pieszego
na naszej uczelni. Rajdy te zdobyły sobie zasłużoną sławę dobrą organizacją i ciekawą ofertą
tras turystycznych i w dalszym ciągu ciszą się niesłabnącą popularnością wśród studentów
Politechniki Wrocławskiej, a nawet innych uczelni Wrocławia i kraju. Wbrew nazwie, która
przypomina o początkach odnowy ruchu turystycznego na Politechnice, Rajdy Elektryka mają
charakter międzywydziałowy i są adresowane do wszystkich studentów naszej uczelni.
Celem rajdów jest integracja środowiska studenckiego ponad podziałami
wydziałowymi. Dlatego też od samego początku, tj. od 1996 roku, są objęte patronatem J. M.
Rektora Politechniki Wrocławskiej – aktualnie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Więckowskiego.
Zadaniem statutowym Studenckiego Klubu Turystycznego jest propagowanie wśród
studentów zdrowych i możliwie tanich form aktywnego wypoczynku i rekreacji, przybliżanie
(pokazanie) walorów turystycznych, kulturalnych i historycznych regionu dolnośląskiego,
a także rozbudzenie zainteresowań piosenką turystyczną i zespołowym spędzaniem czasu,
np. przy ognisku. Taką rolę od lat spełniają masowe rajdy piesze, Rajdy Elektryka,
organizowane nieprzerwanie od 1996r. cyklicznie dwa razy w roku jako Rajd Wiosenny
(przełom kwietnia/maja) oraz Rajd Jesienny (3 weekend października).W tym roku w dniach
22-24 października odbędzie się jubileuszowy – XXX Jesienny Rajd Elektryka
w Górach Izerskich.
Oprócz turystyki masowej nie wymagającej specjalnego przygotowania,
SKT organizuje od kilku lat turystykę specjalistyczną: wakacyjne wyprawy trekkingowe
w ciekawe i mało spopularyzowane góry Europy – Ukraińskie Karpaty Wschodnie,
Rumuńskie Karpaty Południowe i Wschodnie (Fogarasze, Retezat, Alpy Rodniańskie,
a w tym roku Góry Bułgarii – Riła i Piryn). Wyprawy te adresowane są do kandydatów
obeznanych z turystyką górską kwalifikowaną i wymagają dobrego przygotowania
kondycyjnego.
Relacje
z
dotychczasowych
wypraw
można
znaleźć
na http://www.sktwyprawy.info. Oprócz górskiej turystyki kwalifikowanej SKT organizuje
także spływy kajakowe: sobotnio-niedzielne w okolicach Wrocławia, a w roku bieżącym
spływ rzeką Wdą w Borach Tucholskich.
W zakresie działalności statutowej SKT znajduje się również turystyka rowerowa.
Niestety, dotychczas nie udało nam się zebrać dostatecznie licznego grona chętnych
do uprawiania tej formy rekreacji. A szkoda, gdyż okolice Wrocławia pokryte są siecią
oznakowanych tras rowerowych, zwłaszcza na północy i zachodzie: Wzgórza Trzebnickie,
Dolina Baryczy, Lasy Obornickie, Dolina Odry, okolice Lubiąża itd. Namawiam gorąco
do zainteresowania się tą formą turystyki, gdyż jest ona przyszłościowa – w zatłoczonym
mieście komunikacja rowerem ma dużą przyszłość, a więc o rower na wycieczkę nietrudno.

Oferta SKT na 2010r.
Na najbliższy rok SKT przygotował 9 zadań turystycznych i przedłożył komisji
konkursowej zgodnie z procedura obowiązującą w Politechnice Wrocławskiej od stycznia
b.r. Wszystkie zadania zyskały aprobatę komisji i zostało nam przyznane dofinansowanie
w kwocie wnioskowanej przez SKT. Dlatego przedstawiona oferta jest poważna
i ma pokrycie finansowe.

Kalendarz imprez turystycznych organizowanych
przez SKT w 2010r.
Zad.1 XXIX Wiosenny Rajd Elektryka – Karkonosze
Termin:
23-25.04.2010 r.
Liczba uczestników: 290
Miejsce noclegów: Karpacz
Wpisowe:
25 zł
Przejazdy:
we własnym zakresie
Zad.2 XXX Jesienny Rajd Elektryka – Góry Izerskie
Termin:
22-24.10.2010 r.
Liczba uczestników: 230
Miejsce noclegów: Szklarska Poręba
Wpisowe:
25 zł
Przejazdy:
we własnym zakresie
Uwagi i komentarze:
1. Rajd ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich studentów Politechniki
Wrocławskiej.
2. Informacje o trybie zapisów są ogłaszane na stronie SKT (www.skt.pwr.wroc.pl)
oraz na plakatach.
3. Karty uczestnictwa są sprzedawane na otwartych zapisach. Termin zapisów
podany jw.
4. Warunkiem otrzymania karty uczestnictwa jest przedstawienie pisemnego
zgłoszenia zawierającego wszystkie dane osobowe i kontaktowe oraz dodatkowo
podpisane zobowiązanie o przestrzeganiu regulaminu rajdu.
5. Wzór zgłoszenia oraz regulaminu należy pobrać ze strony www.
6. Gwarantowane miejsce na rajdach mają: organizatorzy z osobą towarzyszącą,
gitarzyści oraz zaproszeni goście (VIP-y).
7. Tradycyjnie wieczorem organizujemy wspólną zabawę przy ognisku: pieczenie
kiełbasek, degustację wyśmienitego grzańca oraz konkursy, m.in. bieg
na orientację.
Zad.3 Przygotowanie logistyczne tras turystycznych oraz bazy noclegowej XXIX
Wiosennego Rajdu Elektryka
Termin:
10-11.04.2010 r.
Liczba uczestników: 20
Miejsce noclegów: Karpacz

Zad.4 Przygotowanie logistyczne tras turystycznych oraz bazy noclegowej XXX
Jesiennego Rajdu Elektryka
Termin:
9-10.10.2010 r.
Liczba uczestników: 20
Miejsce noclegów: Szklarska Poręba
Uwagi i komentarze:
1. Zadania 3 i 4 są integralnie związane z Rajdem Wiosennym i Jesiennym.
Przeznaczone są dla organizatorów przewodników tras.
2. Wyjazd rekonesansowo-przygotowawczy poprzedza każdy z Rajdów Elektryka
i ma na celu rozeznanie w terenie oraz szkolenia organizatorów, obsługi
i przewodników (baza noclegowa, przejście tras).
3. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcieliby się włączyć
w organizację Rajdów, gdyż kadra turystyczna ciągle się wykrusza i wymaga
cyklicznego uzupełniania i szkolenia.
Zad.5 Wyprawa trekkingowa w góry Bułgarii
Termin:
Liczba uczestników:
Miejsce:
Przejazd:
Sprzęt:
Koszty:

09-30.07.2010 r.
30-35
góry Riła i Piryn
Autokar na trasie Wrocław – Bansko i z powrotem - pokrywa
SKT
Namioty, palniki, kartusze – zapewnia SKT
wyżywienie, opłaty biwakowe, itd. – pokrywają uczestnicy

Uwagi i komentarze:
1. Wyprawa jest piątą górska wyprawą organizowana przez SKT.
2. Wyprawa ma charakter obozu wędrownego, biwakowego.
3. Oprócz namiotów i palników pozostały sprzęt we własnym zakresie.
4. Ze względu na znaczne trudy wyprawy, wymagane jest dobre zdrowie,
przygotowanie kondycyjne oraz ogólne obeznanie z turystyką górską.
5. Góry Bułgarii posiadają sieć nieźle oznakowanych tras turystycznych oraz
schronisk górskich, co poprawia bezpieczeństwo planowanej wyprawy.
6. Zgłoszenia przyjmuję osobiście pocztą elektroniczną wraz z kompletem danych:
uczelnia, wydział, rok studiów, PESEL, adres zamieszkania, nr paszportu
oraz dane kontaktowe – tel. dom., tel. kom., e-mail.
7. Ostateczna selekcja kandydatów przeprowadzona będzie w czasie wyjazdu w Góry
Izerskie w dniach 26-28.03.2010 r.
8. Wszelkich dodatkowych informacji udzielam osobiście.
Dane kontaktowe:
Zbigniew Kłos
e-mail: zbigniew.klos@ pwr.wroc.pl
tel. kom.: 661-356-276

Zad.6 Obóz selekcyjno-przygotowawczy dla kandydatów na wyprawę trekkingową
w góry Bułgarii.
Termin:
26-28.03.2010 r.
Liczba uczestników: 35
Miejsce:
Góry Izerskie - schronisko „Chatka Górzystów”
Uwagi i komentarze:
1. Obóz ma na celu:
• sprawdzenie predyspozycji fizycznych i psychicznych kandydatów
• szczegółowe zapoznanie z planem wyprawy
• integrację grupy
• uświadomienie kandydatom trudów wielodniowej wyprawy górskiej
• poinformowanie o potrzebnym sprzęcie i ekwipunku
2. Chatka Górzystów posiada swoją specyfikę i atmosferę, dawno zapomnianą
w większości schronisk
3. Warunkiem zakwalifikowania się na wyprawę wakacyjną jest uczestnictwo
w obozie.
Zad.7 Spływ kajakowy rzeką Wdą.
Termin:
07-16.08.2010 r.
Liczba uczestników: 20 (10 kajaków)
Miejsce(trasa spływu): Libusz – jezioro Wdzydze – Tleń (rzeka Wda)
Noclegi:
W namiotach – zapewnia SKT
Uwagi i komentarze:
1. Obóz kajakowy jest otwarty dla wszystkich chętnych.
2. Zgłoszenia kandydatów na adres e-mail: mariusz.miszkiewicz@gmail.com Bliższe
informacje o terminie nadsyłania zgłoszeń będą podane na stronie www.
3. Zatwierdzenie listy uczestników przez Zarząd Klubu.
4. SKT pokrywa koszty przejazdów PKP, wynajmu kajaków oraz opłat
kempingowych.
5. Trasa bardzo atrakcyjna, wiedzie m. in. przez Wdecki Park Krajobrazowy, a rzeka
Wda ma ciekawe koryto i zakola.
Zad.8 Spływ kajakowy weekendowy rzeką Barycz.
Termin:
15-16.05.2010 r.
Liczba uczestników: 32 (16 kajaków)
Miejsce (trasa spływu): Wąsosz - Ryczeń
Noclegi:
W namiotach – zapewnia SKT
Uwagi i komentarze:
1. Kajaki dostarczy i odbierze firma wynajęta przez SKT.
2. Spływ ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich studentów naszej
uczelni.
3. Zgłoszenia kandydatów na adres e-mail: mariusz.miszkiewicz@gmail.com Bliższe
informacje o terminie nadsyłania zgłoszeń będą podane na stronie www.

4. Zatwierdzenie listy uczestników przez Zarząd Klubu.
5. SKT pokrywa koszty przejazdów PKP, wynajmu kajaków oraz opłat
kempingowych.
Zad.9 Obóz szkoleniowo-integracyjny kadry turystycznej SKT.
Termin:
Liczba uczestników:
Miejsce:
Trasy:
Cel:

11-12.12.2010 r.
45
Złoty Stok
Zróżnicowane
Szkolenie i integracja kadry organizatorów SKT

Uwagi i komentarze:
1. Impreza ma charakter zamknięty.
2. Celem obozu jest: selekcja i przeszkolenie nowo pozyskanej kadry turystycznej
(początek roku akademickiego) oraz integracja ze „starą” kadrą dla pomyślnego
realizowania zadań zaplanowanych przez SKT.
3. Podsumowanie działalności SKT, wymiana doświadczeń, propozycje zmian
usprawniających realizację zadań itp.

Na zakończenie chcę jeszcze raz gorąco zachęcić wszystkich do uczestnictwa
w imprezach turystycznych organizowanych przez SKT, a także zapraszam wszystkich
chętnych do czynnego uczestnictwa w zadaniach zaplanowanych na rok bieżący.
Osoby chętne do współpracy z SKT mogą się kontaktować z prezesem i opiekunem
klubu:
Opiekun SKT:
Zbigniew Kłos
e-mail: zbigniew.klos@pwr.wroc.pl
tel. kom.: 661-356-276
Prezes SKT:
Mariusz Miszkiewicz
e-mail: mariusz.miszkiewicz@gmail.com
tel. kom.: 697-746-866

Z turystycznym pozdrowieniem
Zbigniew Kłos

