Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Ziemi Wałbrzyskiej
Wałbrzyski Klub Przodowników Turystyki Górskiej
zapraszają do udziału w

Masyw Trójgarbu poza szlakami – Zalew w Starych Bogaczowicach
TRASA I*: (trasa średnia – ok. 16 km)
Zbiórka: Przystanek MZK przy ul. Sikorskiego w Wałbrzychu (koło Energetyki) - o godz. 820
Trasa: Boguszów-Gorce (dzielnica Gorce, przystanek koło restauracji Elsa) – Wyżyna Jabłowska – Masyw Trójgarbu
– zalew w Starych Bogaczowicach
TRASA II: dowolna
*Przebieg tras może ulec zmianie w przypadku np. niesprzyjających warunków atmosferycznych lub w razie potrzeby
dostosowania trasy do grupy.
**Można wsiąść do autobusu MZK na innych przystankach; prosimy o wcześniejszą informację podczas zapisów.
Odjazdy Wałbrzych: Piaskowa Góra /szpital – godz. 8.19, Stary Zdrój/Dworzec Miasto – godz. 8.38, Sikorskiego
(przystanek koło Energetyki) – godz. 8.42, Boguszów-Gorce/Kamieniogórska godz. 9.07;
więcej na stronie http://rozklad.zdkium.walbrzych.pl/

Zapisy wraz z wpisowym i opłatą za przejazd należy składać
do dnia 14 kwietnia 2017 r. w PTTK Oddziale Ziemi Wałbrzyskiej,
ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych, tel.: 74 842-40-52, fax.: 74 842-59-00
lub pocztą internetową: poczta@walbrzych.pttk.pl
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:
pamiątkowy dyplom uczestnictwa dla każdego z uczestników oraz grup zorganizowanych,
ubezpieczenie dla posiadających ważną na rok 2017 legitymację PTTK, znaczek rajdowy,
kiełbaska dla każdego uczestnika, pokazy strzeleckie m.in. z broni czarnoprochowej,
folder okolicznościowy i/lub materiały promocyjne,
opieka Przewodnicka – na przygotowanej trasie.

WPISOWE:

15,00 - zł –WSZYSCY UCZESTNICY
Pozostałe opłaty ponoszone przez Rajdowiczów we własnym zakresie, wg własnej posiadanej ulgi.
opłata za przejazd na trasie:
MZK Wałbrzych – Boguszów-Gorce (kierunek Gorce) – bilet normalny 2,80 zł.
Zalew w Starych Bogaczowicach – Wałbrzych/Plac Grunwaldzki – opłata 10 zł/os.
Dokładny plan i regulamin imprezy dostępne u ORGANIZATORÓW:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach
ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce
www.osir-boguszow.eu biuro@osir-boguszow.eu
PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych
walbrzych.pttk.pl poczta@walbrzych.pttk.pl

Wszelkich informacji udzielają:
Komandor Rajdu - Maria Burzyńska
w godz. od 800 do 1500
pod nr tel.: 74 844-03-05 oraz 508-276-559
PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
w godz. od 1000 do 1600 pod nr tel.: 74 842-40-52
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