
 03-06 lipiec  2014 r.

Ko³o Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego przy JW 4658 
zaprasza  na górskie wêdrowanie

“Beskid Niski” 

Dzieñ I. /03.07.2014 r./

06.30 -  Zbiórka na Regionalnym Dworcu Autobusowym Kraków przy g³ównym wejœciu.
07.00 -  Odjazd autobusu do m. Gorlice .
09.35 -  Przyjazd do m. Gorlice
11.36 - przejazd do m.Owczary autobusem MZK  
-zbiórka przed wyjœciem na szlak;
-krótkie omówienie trasy ca³ego wêdrowania;

Trasa:
Owczary - Prze³êcz Owczarska - Magura Ma³astowska - Banica - Magurycz Ma³y - Bartne - Bacówka PTTK (nocleg)
Czas przejœcia ok. 6 godz.  

Dzieñ II. /04.07.2014 r./
Trasa:
Bacówka PTTK - Wo³owiec - Popowe Wierchy - Rotunda - Regetów baza namiotowa  (nocleg) 
Czas przejœcia ok. 6 godz.

Dzieñ III. /05.07.2014 r./
Trasa:
Regetów baza namiotowa - Kozie ¯ebro - Wysowa Zdrój - Cigelka - Prze³êcz Pu³askiego - Lackowa - 
Prze³êcz Beskid - Izby - Banica PTSM (nocleg) 
Czas przejœcia ok. 8 godz.

Dzieñ IV. /06.07.2014 r./
Trasa:
Banica - Mizarne - Mochnaczka Ni¿na - Huzary - Góra Parkowa - Krynica 
Czas przejœcia ok. 4,5  godz.

-  Wyjazd autobusem, w dniu 03.07.2014 r. o godz.07.00 z dworca RDA Kraków, kurs Gorlice.  
 
-  Koszty:          
* Uczestnicy pokrywaj¹ koszty ubezpieczenia NNW  -  1 dzieñ =  2 z³ 
* Pozosta³e koszty uczestnicy pokrywaj¹ indywidualnie:

Przejazdy:
                  Kraków-Gorlice  - 24 z³
                  MZK Gorlice - Owczary  - 2,80 z³
                  Krynica - Kraków - 22 z³
Noclegi: 
             Schronisko PTTK w Bartnem  -  ok. 20-25 z³
             Studencka baza namiotowa Regetów -8 z³
             Schronisko PTSM - ok. 20 z³. 
               
 Jedzenie:  we w asnym zakresie.³

 -  Przewidywany powrót do Krakowa w dniu 06.07.2014 r. ok. godz. 19.00.
       

Uwagi organizacyjne

  
Zapisy nale¿y dokonaæ do dnia 30.06.2014 r. u Roberta Stanis³awskiego  telefon: MON 136-765, 

             12 639-67-65 ; 696 610 015 , e-mail: balice@ptt.org.pl

Dodatkowe informacje w za³¹czniku

www.balice.ptt.org.pl



 Dodatkowe 
informacje dotycz¹ce górskiego wêdrowania 

w dniach 03-06.07.2014 r.

* Wyjazd autobusem z dworca RDA Kraków w dniu 03.07.2014 r. o godz. 07:00 do m. Gorlice ,  
   powrót do Krakowa  w dniu  06.07.2014 r.  ok. godz. 19:00.
* Ko³o PTT zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie.

 

Ekwipunek:
- œpiwór, karimata
- obuwie turystyczne (najlepiej ponad kostkê)
- obuwie na zmianê (np. sanda³y)
- ubranie (bielizna, skarpetki, d³ugie i krótkie spodnie, polar lub sweter, czapka)
- odzie¿ przeciwdeszczowa 
- dokumenty: dowód osobisty, legitymacja szkolna/studencka;
- przybory toaletowe (rêcznik, myd³o, szczotka i pasta do zêbów, papier toaletowy, chusteczki)
- przybory kuchenne: mena¿ka, kubek, nó¿, ³y¿ka, widelec
- krem z filtrem UV, okulary przeciws³oneczne
- apteczka: œrodki opatrunkowe, plastry, banda¿ elastyczny, itp
- latarka (najlepiej czo³ówka) i zapasowe baterie
- ewentualnie kijki trekkingowe 

Noclegi:

W

Posi³ki przygotowujemy we  w³asnym zakresie. Po ka¿dym noclegu trasa wêdrówki wiedzie przez wiêksz¹
miejscowoœæ w której bêdzie mo¿na zrobiæ zaopatrzenie.
 

WARTO WIEDZIEÆ:

Bacówka PTTK w Bartnem
Klasyczne drewniane, kryte gontem schronisko górskie zapewniaj¹ce dobre warunki pobytu 
w pokojach kilkuosobowych
- ³adne po³o¿enie na leœnej polanie ze strumieniem, na zboczu górskim z widokiem na pasmo
  magurskie;
 W obiekcie i przy obiekcie:
- jadalnia/œwietlica z tradycyjnym kominkiem wyposa¿ona w stylowe ³awy; bufet/sklepik 
  ca³odobowy (ciep³e i zimne napoje bezalkoholowe, dania barowe, s³odycze itp.)

Baza namiotowa SKPB Warszawa po³o¿ona jest w Beskidzie Niskim, w Regetowie przy 
czerwonym szlaku (G³ównym Szlaku Beskidzkim), u stóp Rotundy.
Baza ta sk³ada siêz namiotów typu kopu³ki i kempingowych. 
Wiata dostêpna dla turystów jest otwarta i nie zapewnia ca³kowitej ochrony przed wiatrem i 
deszczem za to mo¿emy tu liczyæ zawsze na darmow¹ gor¹c¹ herbatê. Jest miejsce na ognisko,
które p³onie praktycznie ka¿dego wieczoru. 

Schronisko PTSM w Banicy znajduje siê w szkole podstawowej. Schronisko posiada pe³en wêze³ 
sanitarny wraz z kuchni¹. Pokoje wieloosobowe wyposa¿one s¹ w materace u³o¿one bezpoœrednio 
na pod³odze.

y¿ywienie:

Uwaga : Istnieje mo¿liwoœæ do³¹czenia lub wczeœniejszego zakoñczenia wêdrówki górskiej informuj¹c 
              o tym fakcie w trakcie zapisu (konieczna informacja do ubezpieczenia NNW).
              Pieni¹dze od uczestników  za  ubezpieczenie bêd¹ zbierane w trakcie wêdrówki.  
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