
Zbigniew Kłos                    Wrocław, 19.02.2011 r. 

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 2011. 

 

Oferta SKT na 2011 r. 
 

Na najbliższy rok SKT przygotował 6 zadań turystycznych, które zyskały aprobatę 

komisji i zostało nam przyznane dofinansowanie w kwocie wystarczającej do ich realizacji. 

Dlatego przedstawiona oferta jest poważna  i ma pokrycie finansowe. 

 

 

Kalendarz imprez turystycznych organizowanych  

przez SKT w 2011 r. 

 
Zad.1   XXXI Wiosenny Rajd Elektryka – Góry Sowie 

Termin:   15-17.04.2011 r. 

Liczba uczestników:  318 

Miejsce noclegów: Sokolec - Rzeczka 

Wpisowe:  25 zł 

Przejazdy:  we własnym zakresie 

 

Zad.2   XXXII Jesienny Rajd Elektryka – Karkonosze 

Termin:   21-23.10.2011 r. 

Liczba uczestników:  270 

Miejsce noclegów: Przesieka 

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 zobowiązania o przestrzeganiu regulaminu rajdu. Ponadto każdy 

uczestnik musi ubezpieczyć się indywidualnie. 

5. Wzór zgłoszenia oraz regulaminu należy pobrać ze strony www.skt.pwr.wroc.pl. 

6. Gwarantowane miejsce na rajdach mają: organizatorzy z osobą towarzyszącą, 

gitarzyści oraz zaproszeni goście (VIP-y). 

7. Tradycyjnie wieczorem po przyjściu z gór organizujemy wspólną zabawę przy 

ognisku: pieczenie kiełbasek, degustację wyśmienitego grzańca oraz konkursy. 

http://www.skt.pwr.wroc.pl/
http://www.skt.pwr.wroc.pl/


Zad.3 Przygotowanie logistyczne tras turystycznych oraz bazy noclegowej XXXI 

Wiosennego Rajdu Elektryka 

Termin:   09-10.04.2011 r. 

Liczba uczestników:  20 

Miejsce noclegów: Sokolec 

 

Zad.4 Przygotowanie logistyczne tras turystycznych oraz bazy noclegowej XXXII 

Jesiennego Rajdu Elektryka 

Termin:   15-16.10.2011 r. 

Liczba uczestników:  20 

Miejsce noclegów: Przesieka 

 

Uwagi i komentarze: 

1. Zadania 3 i 4 są integralnie związane z Rajdem Wiosennym i Jesiennym. 

Przeznaczone są dla organizatorów i 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 wymaga cyklicznego uzupełniania 

i szkolenia. 

 

Zad.5 Wyprawa trekkingowa w góry Rumunii 

Termin:   08-24.07.2011 r. 

Liczba uczestników:  30-35 

Miejsce:  góry Ciukas, Siriu, Penteleu i Grohotieu 

Przejazd: autokar na trasie Wrocław – Cheia i z powrotem - opłaca SKT 

Sprzęt: namioty, palniki, kartusze – zapewnia SKT 

Koszty: wyżywienie, opłaty biwakowe, itd. – opłacają uczestnicy 

 

Uwagi i komentarze: 

1. Wyprawa jest szóstą górską wyprawą organizowaną przez SKT. 

2. Wyprawa ma charakter obozu wędrownego, biwakowego. 

3. Oprócz namiotów, palników i kartuszy 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 Rumunii, w które chcemy pojechać nie posiadają sieci oznakowanych tras 

turystycznych oraz schronisk górskich. Góry Ciukas, Siriu, Pentelu i Grohotieu są 

dzikie i można w nich spotkać niedźwiedzie, dlatego też wyprawa ta wymaga 

dużego zdyscyplinowania i zwartości grupy dla zachowania bezpieczeństwa 

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 25-27.03.2011 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 Rumunii. 

Termin:   25-27.03.2011 r. 

Liczba uczestników:  45 

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. 

4. Po zakwalifikowaniu się należy wnieść kaucję w wysokości 400 zł, która zostanie 

w całości zamieniona na walutę obcą i przeznaczona na ewentualne opłaty 

kempingowe, przejazdy lokalne i tym podobne. Nadwyżka zostanie zwrócona w 

ostatnim dniu wyprawy w miejscowej walucie. 

 

SKT czyni starania o przyznanie dofinansowania na kolejne zadania, które dotychczas 

były realizowane, a mianowicie weekendowy spływ kajakowy rzeką Barycz oraz wakacyjny 

tygodniowy spływ kajakowy rzeką Wda. Dalsze informacje będą zamieszczane na stronie 

www.skt.pwr.wroc.pl. 

 

 Dodatkowo w roku tym oprócz realizacji powyższych 6 zadań turystycznych 

planowane jest wprowadzenie zmian w zakresie działalności SKT w Internecie. Zmiany te 

będą wchodzić w życie stopniowo, a wśród nich można wymienić: 

- stworzenie nowej strony internetowej SKT (www.skt.pwr.wroc.pl), 

- włączenie strony wypraw górskich (www.sktwyprawy.info) do strony SKT, 

- włączenie forum SKT (http://skt.mojeforum.net/) do strony SKT. 

 

Zmianom będzie podlegać również zarówno zawartość jak i możliwości nowej strony 

SKT, a w szczególności dodanie/rozbudowanie: 

-  listy organizowanych wyjazdów, 

- galerii zdjęć z poszczególnych wyjazdów, 

- kalendarza z terminami wyjazdów i innych istotnych wydarzeń, 

- listy członków SKT oraz użytkowników strony, 

- listy tras turystycznych. 

 

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 opiekunem klubu  i 

prezesem (dane kontaktowe dostępne są na stronie www.skt.pwr.wroc.pl/kontakt). 

 

        Z turystycznym pozdrowieniem 

         Zbigniew Kłos 

http://www.skt.pwr.wroc.pl/
http://www.skt.pwr.wroc.pl/
http://www.sktwyprawy.info/
http://skt.mojeforum.net/
http://www.skt.pwr.wroc.pl/kontakt

