Klub Seniora
przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

zaprasza w sobotę

28.03.2020
na wycieczkę

po wąwozach krasnobrodzkich
Program
1. Zbiórka Dw. Gł. PKS w Rzeszowie, stanowisko M – godz. 6.45, wyjazd godz. 7.00.
2. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 18.30
3. Plan wycieczki:
- przejazd do Krasnobrodu (autostradą do Przeworska, potem przez Sieniawę),
- zwiedzanie Muzeum Krasnobrodzkiego i zespołu kościelno-klasztornego (Sanktuarium
Matki Bożej Krasnobrodzkiej),
- przejście piesze wąwozami krasnobrodzkimi, 7 km – ok. 2,5 godz.,
drogi i ścieżki leśne, prowadzące wąwozami, wymagane bezwzględnie obuwie turystyczne,
- zwiedzanie kaplicy Św. Rocha (styl zakopiański),
- ognisko w gospodarstwie agroturystycznym (kiełbasę, herbatę, chleb, inne wiktuały – każdy
zabezpiecza we własnym zakresie).
4. Koszt wycieczki – wpisowe, płatne do 20.03.2020 (piątek):
- 45,- zł członkowie Klubu Seniora, z opłaconą składką członkowską PTTK za 2020 r.,
- 50,- zł członkowie PTTK z innych kół, z opłaconą składką członkowską PTTK za 2020 r.,
- 60,- zł pozostali chętni na wyjazd.
Brak wpłaty wpisowego w ww. terminie, powoduje skreślenie z listy uczestników.
Dla wpłat przelewem bankowym – przyjmujemy datę wpływu środków na nasze konto.
5. W ramach wpisowego zapewnia się:
- przejazd autokarem,
- ubezpieczenie NNW dla członków PTTK, z opłaconymi składkami za 2020 r.,
- pilotaż i przewodnictwo, opłaty wstępu do zwiedzanych obiektów.
6. Zapisy w Biurze Oddziału PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2, II piętro, tel. 17 85 367 55.
W terminie: 28.02.2020 (piątek) - 6.03.2020 (piątek), zapisy dla członków Klubu Seniora.
Od 9.03.2020 (poniedziałek) zapisy dla pozostałych chętnych.
7. Osoby nie należące do PTTK, ubezpieczają się we własnym zakresie.
8. Można zabrać 2-gą parę obuwia (przyda się w przypadku błotnistej drogi) oraz kijki do chodzenia.
9. Do zdobycia punkty do odznak:
- Turysta Senior: wyjazd jako jedna wycieczka,
- Odznaka Turystyki Pieszej: 7 km,
- Turysta Przyrodnik:
= Krasnobrodzki Park Krajobrazowy – 5 pkt,
= Rezerwat Przyrody „Św. Roch” – 5 pkt,
- Odznaka Krajoznawcza Polski: zespół kościelno-klasztorny w Krasnobrodzie.

Na wyjazd zaprasza Zarząd Klubu Seniora.
Wycieczkę pilotuje: Stanisław Polański - przewodnik beskidzki i terenowy, tel. 605 346 876

