POZNAJEMY PARKI W KRAJU
IV Rajd
„Bieszczadzki Park Narodowy ”
Data i miejsce:




Rajd odbędzie się w dniach 25.07. - 01. 08. 2020r.
Bieszczadzki Park Narodowy wraz z otuliną parku

Cel :
 Uczczenie 100-lecia „Pierwszego Powstania Śląskiego 1919”
 Poznanie ciekawej historii, przyrody, miejsc i tras na terenie Parku Narodowego i w otulinie parku
 Dotarcie bocznymi drogami do interesujących obiektów, miejscowości i ciekawostek krajoznawczych
 Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu na terenach Bieszczad
 Rajd będzie miał charakter krajoznawczo – integracyjny
Trasa i ramowy program:
 Tempo przejazdu turystyczne / umiarkowane/.
 Trasa zróżnicowana po nawierzchniach od asfaltowej po gruntową po terenach górzystych i płaskich
parku oraz nadleśnictwa Lutowiska, dystans dzienny max 50 km.
 Proponowane obiekty do zwiedzenia: Stanica Konia Huculskiego, Torfowiska Tarnawa, Bukowiec
Leśniczówka, Dziwne kręgi, Grobowiec Hrabiny, Źródło Sanu, najwyższy szczyt Bieszczad Tarnica
1346mnpm.(buty), nowy drewniany kościół rzymskokatolicki w Muczne (niedziela msza o godz,
8.30) Muzeum Przyrodnicze, Browarnia Muczne degustacja „Zakapior Bieszczadzki”, Zagroda
Pokazowa Żubrów, Stanowisko edukacyjne wypalania węgla drzewnego, punkt widokowy na Halicz,
Kopę Bukowską, Krzemień i Bukowe Berdo, Dyrekcja BPN, Zapora wodna w Solinie, pozostałości
po byłych miejscowościach (ruiny domostw i dworków, dzikie sady, krzyże przydrożne itp).
 Przy wieczornych ogniskach pieczenie potraw (domena Czesława), odprawa, muzyka CD, tańce itp.
 25.07.2020r. Dojazd i zakwaterowanie do godz. 16.00. następnie wyjazd na rowerach do Stanica
Konia Huculskiego i Torfowiska Tarnawa
Ekwipunek:
 Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny rower, wyposażony zgodnie z Prawem o Ruchu
Drogowym, ubiór dostosowany do pogody, wskazany kask ochronny – szczególnie młodzież i dzieci
Meta rajdu:
 Baza rajdu: „Noclegi u Agaty” Tarnawa Niżna 2, 38-713 Tarnawa Niżna tel. 13 444 00 39
 www.noclegiuagaty.pl.
 Noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych,
Świadczenia + koszty:
Odcisk pieczęci rajdowej, naklejka, ognisko i super towarzystwo jak w latach ubiegłych.
Impreza dla członków Wandrusa, sympatyków i nie tylko. Ilość uczestników 19 osób, ograniczona
baza noclegowa.
Wyżywienie na bazie do uzgodnienia (będzie załatwiane w lipcu) lub we własnym zakresie
Zaliczka w kwocie 100 zł/osobę, za noclegi 40 zł/doba
W przypadku rezygnacji zaliczka przepada na rzecz „Noclegi u Agaty” Tarnawa Niżna 2
Postanowienia końcowe:
Nieletni biorą udział w zlocie pod opieką dorosłego uczestnika /rodzic, opiekun /
Uczestnicy zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa, porządku i przepisów ruchu drogowego, nieletni uczestnicy do
posiadania karty rowerowej
Członkowie PTTK są ubezpieczeni grupowo od nieszczęśliwych wypadków w ramach opłaconych składek za 2020 rok.
Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie
Organizator nie odpowiada za zachowanie uczestników i szkody wyrządzone wobec osób trzecich
Organizowany Rajd nie przynosi dochodów dla organizatora, impreza odbywa się na zasadach non profit.
Zainteresowani uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze żadnej
odpowiedzialności za wypadki i szkody poniesione przez uczestników oraz osoby trzecie.

Organizator KTK PTTK „Wandrus”
komandor Ryszard Skonieczny 601660744

