LATO Z PTTK
Oddział PTTK Ziemi Prochowickiej w Prochowicach
zaprasza do wzięcia udziału w imprezach turystyczno-krajoznawczych:

1. Harmonogram imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych w ramach akcji Lato z PTTK:
– 3 lipca 2021 r. – rajd pieszy Turystycznym szlakiem do Centrum Nauki Stara Kopalnia w Wałbrzychu oraz na górę
Chełmiec, gdzie zorganizujemy zakończenie rajdu, upieczemy kiełbasę i pobawimy się (konkursy zapewnione, nagrody
też).
– 24 lipca 2021 r. – wycieczka autokarowa do Cieplic i na zamek Chojnik, impreza, podczas której trzeba będzie się
wykazać kondycją fizyczną, ponieważ zamek Chojnik znajduje się na nie najwyższej górze (622 m npm.), ale wejście na
szczyt jest momentami dość forsowny. Trzeba będzie także wykazać się umiejętnością zabawy w grupie, na zakończenie
ognisko turystyczne z pieczeniem kiełbasy i zabawy oraz konkursy.
– 7 sierpnia 2021 r. – wycieczka autokarowa do zamku Grodziec i do Sztolni Złota w Złotoryi, gdzie znajdują się
najpiękniejsze zakątki krainy wulkanów. Tym, którzy sił mają niespożyte ilości, proponujemy wdrapanie się na jedną
z najwyższych gór Pogórza Kaczawskiego i odwiedzenie starego zamczyska na szczycie góry, dziś w dużej części
odremontowanego i wspaniale się prezentującego. Stąd rozciągają się wspaniałe widoki. Tutaj także rozpalimy ognisko,
upieczemy kiełbaski i zmierzymy się podczas różnych konkursów i zabaw. W Złotoryi zaś odwiedzimy Sztolnię Złota,
wejdziemy na Basztę Kowalską oraz zostawimy Wam czas na przysłowiowe lody.
– 14 sierpnia 2021 r. – zapraszamy na Prochowicki Turniej Turystyczno-Krajoznawczy w Prochowicach organizowany
w ramach Dni Prochowic.

– 21–22 sierpnia 2021 r. – Belferski rajd, który zamierzamy zorganizować na trasie: Prochowice – Tychy – Pszczyna –
Cieszyn – Żywiec – Bielsko-Biała. Zwiedzimy nie tylko siedzibę Piastów Pszczyńskich, zamek w Cieszynie czy wspaniałe
muzea tego tereny, ale także tamtejsze browary w Tychach, Cieszynie i Żywcu. Impreza ta jest kierowana do osób
pełnoletnich.
– 28 sierpnia 2021 r. – marsz na orientację Prochowicki azymucik dla początkujących. Marsz odbędzie się na terenie
parku miejskiego w Prochowicach.
2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału w imprezie u osób, odpowiedzialnych za organizację wycieczki turystycznokrajoznawczej czy rajdu (u tzw. koordynatorów imprezy):
– dla miasta Prochowice oraz dla wsi Golanka Dolna, Kwiatkowice i Kawice – kol. Anna Nowicka (tel 667 972 161),
– dla wsi Lisowice, Gromadzyń i Mierzowice, Szczedrzykowice, Motyczyn – kol. Barbara Piekielny (tel. 661 836 795).
3. Termin zgłoszenia udziału w wycieczce lub marszu na orientację – najpóźniej 5 dni przed imprezą, dla Belferskiego rajdu –
10 dni przed imprezą.
4. Dzieci i młodzież biorą udział w wycieczce pod opieką rodzica lub osoby wskazanej w oświadczeniu, podpisanym przez
rodzica w obecności koordynatora wycieczki.
5. Wpisowe na wycieczkę wynosi 50 zł (ilość miejsc ograniczona), na Belferski rajd zostanie podana w terminie późniejszym, na
marsz na orientację – 2 zł, udział w turnieju turystyczno-krajoznawczym jest bezpłatny.
6. Imprezy są dotowane przez Gminę Prochowice.
7. Organizator zapewnia uczestnikom wycieczki w ramach wpisowego: przejazd autokarem, przewodnika, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów podczas imprezy turystycznej i do Karkonoskiego Parku Narodowego, wyżywienie podczas
Belferskiego rajdu, kiełbasę na ognisko, nagrody w konkursach, pamiątkowy znaczek, ubezpieczenie. Natomiast w ramach
marszu na orientację również: karty marszu na InO, nagrody, pamiątkowy znaczek i ubezpieczenie. W turnieju zapewniamy
nagrody zwycięzcom konkursów.

DO SPOTKANIA NA TURYSTYCZNYM SZLAKU!!!

