
Klub  Seniora 
przy Oddziale PTTK w Rzeszowie 

zaprasza w sobotę 

19.09.2020 
na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie 

 

1. Zbiórka Dw. Gł.  PKS w Rzeszowie, stanowisko M – godz. 6.30, wyjazd godz. 6.45. 

2. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 19.30. 

3. Plan wycieczki: 

- przejazd do Świętej Katarzyny, 

- zwiedzanie Muzeum Minerałów i Skamieniałości, wraz z pokazem szlifowania, (możliwość zakupu 

wyrobów i biżuterii w sklepie przy Muzeum), 

- przejście piesze Św. Katarzyna – Kakonin,  7 km, 290 m przewyższenia, – ok. 3,5  godz., 

   drogi leśne, z gołoborzem na Łysicy, wymagane bezwzględnie  obuwie turystyczne, 

- po drodze kaplice św. Franciszka i św. Mikołaja, 

- można zabrać 2-gą parę obuwia – na czas jazdy autokarem, oraz kijki do chodzenia. 

4. Nie jest przewidywana przerwa na posiłek, zabieramy suchy prowiant. 
 

5.Wpisowe: 

 - 75,- zł członkowie Klubu Seniora,  

 - 80,- zł członkowie PTTK z innych kół, młodzież do 19 rż. – 40 zł, 

 - 95,- zł pozostali chętni na wyjazd, młodzież do 19 rż. – 50 zł. 
 

6. W ramach wpisowego: autokar, opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW, środki dezynfekcyjne, pilotaż 

i przewodnictwo, opłaty wstępu do zwiedzanych obiektów (Muzeum i ŚPN). 

7. Do zdobycia punkty do odznak: 

    - Turysta Senior: wyjazd jako jedna wycieczka, Odznaka Turystyki Pieszej: 7 km, 

    - Turysta Przyrodnik: Świętokrzyski Park Narodowy - 5 pkt, Muzeum Skamieniałości – 2 pkt, 

    - GOT – 10 pkt. (Ł04: Św. Katarzyna – Łysica – Kakonin). 

 

Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55, lub osobiście w Biurze Oddziału,  II piętro. 

Wpłat wpisowego można dokonać gotówką albo kartą w Biurze Oddziału (II piętro), lub przelewem na 

konto Oddziału PTTK w Rzeszowie, nr konta:  90 1240 2614 1111 0000 3958 8742, w terminie 

max. 3 dni od daty zapisu. Brak wpłaty wpisowego w ww. terminie, powoduje skreślenie z listy. 

UWAGA!!! - Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się  po godz. 14.00 ostatniego dnia 

roboczego przed wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!! 

Zapisy także przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/  

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie 

proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi 

podpisany dokument (z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. 

Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas. 

Odmowa podpisania oświadczenia,  

skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego. 

 

Na wyjazd zaprasza Zarząd Klubu Seniora. 

Wycieczkę prowadzi Stanisław Polański, przewodnik terenowy, tel. 605 346 876. 

https://pttkrzeszow.pl/

