Cześć!
Chcielibyśmy zaprosić Cię na nasz tradycyjny rajd jesienny„Mrówki”.
Jest to wyjazd zapoznawczo – integracyjny, na którym poznasz nas,
naszą organizację, a także innych studentów naszej uczelni.
Jedziemy w Masyw Śnieżnika. Okolice Masywu Śnieżnika oferują całą
gamę możliwości: od pięknych widoków ze szczytu Śnieżnika przez
tajemniczą Jaskinię Niedźwiedzią po bliskość czeskiej granicy.
Do wyboru będzie jak zwykle kilka różnych tras, prowadzonych przez
członków naszego klubu.
Komunikacja.
Wyjazd w nocy z piątku na sobotę (22/23 X). Zbiórka o godzinie 21:30
na dworcu Wschodnim przy wschodnich flankach budynku.
Bilet należy zakupić we własnym zakresie. Rekomendujemy "Bilet
Podróżnika" - koszt 69 zł. Na tym bilecie przejedziecie całą trasę w tą i
z powrotem czyli jest to bilet na cały wyjazd!
Jeśli ktoś bardzo chce kupić zwykły to należy zakupić bilet na pociąg
TLK do Wrocławia i dalej do Międzylesia na pociąg pośpieszny.
Powrót tą sama trasą w nocy z niedzieli na poniedziałek.
Co należy zabrać na wyjazd?
plecak, karimata, śpiwór
wygodne, rozchodzone buty (najlepiej za kostkę, wodo- i
brudoodporne), drugie lekkie buty (lub klapki) na zmianę
kurtka przeciwdeszczowa, ciepły polar (sweter), latarka
pozostałe rzeczy osobiste i przybory toaletowe
kompas i mapa Masywu Śnieżnika też mogą być przydatne
menażkę, kubek do herbaty, łyżkę, nóż
jedzenie na :
- dwa śniadania: chleb + coś do chleba (np. ser żółty, sucha
wędlina, dżem, itp.)

na obiad: np. zupka chińska z „wkładką” bądź kuskus z kostką
rosołową i dodatkami. Będzie też możliwość zakupienia ciepłych
dań w schronisku
- czekolada, przegryzki np. rodzynki , ziarenka , orzechy, itp.
- 1,5 litrowa butelka z wodą
wszystko należy zapakować w worki foliowe, aby zabezpieczyć
rzeczy przed przemoczeniem w czasie deszczu
przydatne przy ognisku mogą być śpiewniki i instrumenty
muzyczne (gitara, flet, bębenek).
-

Zapisy
Zapisać można się prawie na każdej przerwie w Klubie (pokój
64a na antresoli budynku głównego) lub u organizatorów.
Przy zapisywaniu pobieramy kwotę 40 PLN za nocleg i
pamiątkową koszulkę rajdową.
Liczba miejsc ograniczona! Koszulki będą rozdawane wg
kolejności zapisów, zatem nie spóźnijcie się na zbiórkę!
Zapraszamy na nasze cotygodniowe spotkania w klubie (pokój 64a na
antresoli budynku głównego) we wtorki o 18!
W najbliższym czasie planujemy serię slajdowisk z naszych wyjazdów
wakacyjnych.
Ponadto organizujemy wiele wyjazdów weekendowych, które są mniej
rozreklamowane.
Zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w Kursie Turystyki
Górskiej organizowanym przez nasz klub.
Informacji szukajcie w klubie, na naszej stronie (www.tramp.waw.pl) i
na plakatach rozwieszonych na uczelni.
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