
 Wyjazd autokarem, w dniu 20.02.2016 r.
-  o godz.07.00  spod Klubu Wojskowego w Balicach;
-  o godz.07.30  spod Uzdrowiska Mateczny  Zdrój przy Rondzie Antoniego Matecznego ;
 

       

Uwagi organizacyjne

Balice -Kraków - Su³kowice - Sucha Beskidzka - Lachowice - Jeleœnia - Korbielów - 
Jeleœnia - Sopotnia Wielka - Pewel Wielka  - Lachowice - Su³kowice - Kraków - Balice 

Przejazd po trasie:

Wyjazd organizowany jest dla dwóch grup:
Grupa I - “mi³oœnicy górskich wycieczek i ciemnego nieba”
Grupa II “mi³oœnicy nart”.

Zjazdy narciarskie w kompleksie  “PILSKO - JONTEK KORBIELÓW”
czas pobytu na stokach ok. 4 godz.       

Grupa II

20.02.2016 r.

Ko³o Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego 
przy JW 4658 

zaprasza  w Beskid ¯ywiecki
“Korbielów - Sopotnia Wielka

Wycieczka piesza po trasie:
Korbielów - Prze³êcz Przys³opy - Sopotnia Wielka
Czas przejœcia ok. 1,5 godz.   

Grupa I 

Koszty:

      Grupa I 
            ,
            

            (Ubezpieczenie NNW, warsztaty w Polaris-OPP, op³ata parkingowa)

      

          

 

cz³onkowie PTT:  doroœli -  30 z³. ; dzieci do lat 15  - 25 z³ 
pozostali:  doroœli -  35 z³. ; dzieci do lat 15  - 30 z³

            dzieci do 6 roku ¿ycia - 2 z³.

Grupa II 
          
            (Ubezpieczenie NNW,  op³ata parkingowa)

  doroœli, dzieci  - 5 z³ ,

Przewidywany powrót do Krakowa  ok. godz. 20.30.

Wp³at dokonaæ do dnia . na Ko³a PTT przy JW 4658 :  
z dopiskiem w tytule przelewu 

,,Korbielów - Imiê i Nazwisko” - wszystkich osób, za które dokonana jest wp³ata.

    

 18.02.2016 r  konto bankowe 
BOŒ Bank  34 1540 1115 2111 2797 5378 0001 ; 

Zapisy do dnia 18.02.2016 r. przyjmuje Skarbnik Ko³a p. Anna Fiema -  tel.  261-136-775.  
Iloœæ miejsc ograniczona .

* Grupa II:  SKI-PASS Pilsko:
   cennik: 4 godz. -  45 z³ 

Koszty pokrywane indywidualnie:

Dodatkowe informacje do wyjazdu na drugiej stronie

Uczestnictwo w warsztatach  w ramach Astroturystyki lokalnej,
siedziba POLARIS-OPP w Sopotni Wielkiej.
Czas trwania warsztatów ok. 4 godz. 

www.balice.ptt.org.ple-mail: balice@ptt.org.pl
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Gupa I
* Wycieczkê piesz¹ rozpoczniemy w Korbielowie  gdzie przejdziemy szlakiem turystycznym do 
   m. Sopotnia Wielka. 
   W Sopotni Wielkiej udamy siê do siedziby POLARIS-OPP gdzie odbêdziemy warsztaty popularyzuj¹ce
   astronomiê oraz pokrewne nauki œcis³e.
   Tematy warsztatów:
   - Stacja Kosmiczna YSS:  w modelu wnêtrza jednego z modu³ów Miêdzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS
                                               w skali 1:1 poprowadzony zostanie seans pok³adowy poœwiêcony najpierw 
                                               samej stacji i ¿yciu astronautów na orbicie, a póŸniej samodzielnemu sterowaniu
                                               modu³em.
   - Seans gier pok³adowych: stacja zamieni siê w centrum kontroli misji marsjañskiej Mars Curiosity, w trakcie 
                                                której dwa zespo³y pok³adowe bêd¹ mia³y za zadanie wyl¹dowaæ pomyœlnie na
                                                Czerwonej Planecie.
   - Makieta Sopotni Wielkiej 2050 : pokaz wirtualnego nieba nad makiet¹ Sopotni Wielkiej 2050 w skali H0.

                    

*Ubiór: nale¿y zaopatrzyæ siê w ciep³e rzeczy (ciep³a kurtka,sweter, polar,). 
   Je¿eli macie ochraniacze na spodnie to je weŸcie, mog¹ byæ u¿yteczne,zw³aszcza przy œniegu. 
   Mog¹ przydaæ siê kijki teleskopowe.
   Dobrze jest mieæ te¿ rzeczy na przebranie  po ca³ym dniu wêdrówki. 
* Jedzenie. Przygotujcie sobie kanapki na czas wêdrówki - ka¿dy wed³ug potrzeb. 
   Pamiêtajcie o czymœ do picia np. ciep³a herbata w termosie.
* Na drogê nieodzowne s¹ s³odycze typu czekolada, cukierki etc. - dodatkowy zastrzyk energii  zawsze  
   mo¿e siê przydaæ.  
* Nawet najwygodniejsze buty potrafi¹ zdradliwie obetrzeæ w najmniej oczekiwanym momencie. 
   Dlatego zapakujcie kilka plastrów z opatrunkiem. Banda¿ elastyczny jest równie¿ wskazany.
* No i na koniec uwaga czysto techniczna: choæ czêsto pakujemy siê w ostatniej chwili i w poœpiechu dobrze jest 
   zapakowaæ sobie wszystko do reklamówek.Nie ma gorszej rzeczy ni¿ przemoczone wszystkie rzeczy w plecaku!

UWAGA : Obowi¹zkowo wymagane obuwie zmienne lub ochraniacze.

* KOMPLEKS PILSKO - JONTEK KORBIELÓW dysponuje oœmioma trasami zjazdowymi
* Przewidywany czas pobytu w  Kompleksie  Narciarskim ok. 5 godz. Spêdzenie czasu na stokach ka¿dy mo¿e 
   zaplanowaæ wg swoich potrzeb.
* Wiêcej informacji o Kompleksie Pilsko  na   

Grupa II

http://pilsko.org/kontakt/dane-kontaktowe/

 Dodatkowe 
informacje do wyjazdu do Korbielowa i 

Sopotni Wielkiej 
w dniu 20.02.2016 r.
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