WAŁBRZYSKI KLUB WĘDROWCÓW
przy Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej
ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych
tel. 074 842 40 52
e-mail: wkw-pttk@wp.pl

Plan niedzielnych wycieczek na czerwiec 2017 r.
Dnia 4. 06.2017 r. „Góry Stołowe”
Zbiórka: godz. 7.45
ul. Sikorskiego, przystanek
autobusów w kierunku
Kamiennej Góry
Odjazd: godz. 8.00
Trasa: Radków – Pasterka - Szczeliniec Wielki - Karłów
11 km /trasa średnio trudna/
Wstęp na trasę ze Szczelińca - ok. 5 zł
Prowadzący: B. Stefanowicz
Zamykający: M. Grelewicz
Koszt przejazdu 15 zł - klubowicze, do dnia 25. 05.2017
pozostali chętni 25 zł, do 1.06.2017. Wpłaty u Kol. B. Kamrowskiej
 Dnia 11. 06.2017 r. „ Pogórze Kaczawskie”
Zbiórka: godz. 8.00
ul. Sikorskiego, przystanek
autobusów w kierunku
Kamiennej Góry
Odjazd: godz. 8.15
Trasa: Paszowice - szlak – Radogost – Grobla –
Świny – Bolków (planowane ognisko)
12 km /trasa łatwa/
Prowadzący: K. Kinas
Zamykający: J. Pąperski
Koszt przejazdu 10 zł - klubowicze, do dnia 1.06.2017
pozostali chętni 20 zł, do 8.06.2017 Wpłaty u Kol. B. Kamrowskiej
 Dnia 18. 06.2017 r. „ Poznaj Sudety Morawskie”
Zbiórka: godz.7.15
ul. Sikorskiego, przystanek autobusów
w kierunku Kamiennej Góry
Odjazd: godz. 7.30 do Dolni Morava (Czechy)
W programie:
 zwiedzanie górskiego parku rekreacyjnego w Dolnej Morawie na górze
Slamen,
 dwa schroniska, wyciąg kanapowy, konstrukcja wieży
„Deptak w chmurach”,
 spacer górski – 8km + 360m,
 rozległe widoki od Karkonoszy po Sudety Wschodnie,
Wstęp na wieżę – 200 KČ, z podjazdem wyciągiem 350 KČ

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.
Prowadzący: T. Koguciuk
Zamykający: S. Tomkowiak
Koszt przejazdu 25 zł - klubowicze, do dnia 8.06.2017
pozostali chętni 35 zł, do 15.06.2017. Wpłaty u Kol. B. Kamrowskiej
 Dnia 25. 06.2017 r. „ Jedlina Zdrój – festiwal zupy”
Zbiórka: godz.9.00
Plac Grunwaldzki, przystanek autobusu
linii „ 5” w kierunku Jedliny Zdroju
Odjazd: godz.9.15
Trasa: Jedlina Zdrój – szlak uzdrowiskowy
Powrót godz. 17.30 autobusem nr „ 5”
6 km/trasa łatwa/
Prowadzący: Jan Pąperski
Zamykający: s. Tomkowiak
UWAGA: W dniach od 6.06 – 18.06 2017 wpłaty na uczestnictwo
w wycieczkach czerwcowych należy uiszczać wyłącznie osobiście podczas
zebrań czwartkowych, a nie na konto bankowe WKW. Od 19.06.2017 można
również na konto bankowe.
!!!!! Uwaga! Osoby zapisane na wycieczkę w Pieniny proszone są
o uiszczanie pozostałej kwoty opłaty ( 220 zł) do 30 czerwca 2017r.
 Istnieje możliwość wnoszenia opłat za wycieczki za pośrednictwem konta bankowego
- nr 59109022710000000132388211. Przed dokonaniem przelewu należy jednak
skontaktować się ze skarbnikiem WKW, kol. Bożeną Kamrowską
( tel. 721335134) celem potwierdzenia wolnego miejsca w autokarze.
 Uczestnicy wycieczek organizowanych przez WKW, którzy w chwili zapisywania się na
wycieczkę nie mają opłaconej składki członkowskiej za rok 2017, płacą pełną odpłatność
i nie są objęci ubezpieczeniem.
Uwaga: Podane trasy mogą ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych. Decyzję podejmuje prowadzący na miejscu planowanego spotkania.
W przypadku wycieczek autokarowych, przy niewystarczającej liczbie uczestników
wycieczka może być odwołana. Uczestnicy naszych wycieczek nie należący do PTTK winni
być ubezpieczeni od następstw NW we własnym zakresie. Członkowie PTTK i Klubu
Wędrowców są ubezpieczeni automatycznie przy opłaceniu składek członkowskich za rok
2017. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką dorosłych opiekunów.
Istnieje możliwość przesyłania własnych zdjęć z wędrówek na adres wkw.pttk@interia.pl,
celem udostępnienia ich innym członkom klubu wędrowców.
Uczestnicy wycieczek zobowiązani są w czasie wędrówki pieszej znajdować się między
osobą prowadzącą / przewodnikiem wycieczki/, a osobami zamykającymi grupę.
Osoba niestosująca się do powyższego wymogu, przestaje być uczestnikiem wycieczki!
Informujemy, że każdy uczestnik wycieczki powinien mieć na plecaku znaczek odblaskowy,
w celu zapewnienia sobie większego bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach.
Zarząd spotyka się z członkami i sympatykami WKW w czwartki, w godz. 16.00 – 17.00
ul. Chrobrego 1, w siedzibie Wspólnoty Samorządowej – I piętro
Zarząd WKW

