
Oddział Wrocławski PTTK, Rynek-Ratusz 11/12     

                                                                                          50-106 Wrocław, Tel.71-343-03-44  

 

 

ZAPROSZENIE-REGULAMIN 

 
Klub Kajakowy WKW”Wiadrus organizuje seminarium kajakowe na zakończenie sezonu 2020r . W tym roku zapraszamy do 

Szczytnej do OW „Pod Skałką” w dniach 17.10 - 18.10.2020 r.  
 

Program seminarium: 

 

Sobota 17.10.2020 r.  

Wariant 1: 
9:00 – wyjazd autokaru z parkingu przy Aquaparku , dojazd ok.11:00 do miejsca okolice  
Szczytnej-Batorów, skąd wyruszymy na spacer wybranym szlakiem  trasa ok.10-14km. (autokar będzie zamówiony przy 
liczbie co najmniej 30-uczestników.) 

Wariant 2:  
9:00- wyjazd Zygobusa  + samochody prywatne z parkingu przy Aquaparku -dojazd ok.11:00 do Szczytnej do pensjonatu 

„Pod Skałką” skąd wyruszymy na spacer wybranym szlakiem, czas trwania  spaceru ok.4 godzin.- czyli ok.14km. 
 
16:00-17:30 – zakwaterowanie i obiad w OW ” Pod Skałką”.  
18:00 – 19:00 spotkanie przy ciastku i kawie na seminarium kajakowym:  
- podsumowanie sezonu 2020r. 
- omówienie spraw klubowych, wstępne opracowanie programu imprez na 2021r 
- omówienie i przygotowanie się do wyborów  nowego Zarządu- nowa kadencja 2021-2024 
20:00 – kolacja i biesiada kajakowa przy muzyce własnej do ok. 2:00 godz.  

 

Niedziela 18.10.2020 r.  
  9:00 - śniadanie, trzeba być punktualnym 
10:30 – wykwaterowanie,   
10:45 -14:00 – przejście lub przejazd  do Polanicy Zdrój, na trasę wycieczki –szlak zielony, lub Szczytna zamek na skale,  
14:00 – 16:45 – czas wolny na zwiedzanie miasta i obiad w Polanicy Zdrój we własnym zakresie,  
17:00 – wyjazd do Wrocławia  

 

Koszt imprezy:  

 
- członkowie WKW ”Wiadrus” z opłaconymi składkami za 2020r. - 180 zł/osoba +przejazd autokarem sponsorowany 

dla członków klubu, lub dojazd we własnym zakresie 
-  pozostali uczestnicy: przyjaciele, znajomi, sympatycy klubu - 180 zł/osoba + ewentualny transport za autokar  

60,-pln lub dojazd we własnym zakresie 
 
Zapisy i wpłaty w gotówce przyjmuje kol.Bogusława Krzysztofek we wtorek 29.09.2020 r.  06.10.2020 r. na przystani przy 
ul. Rzeźbiarskiej 6 w godz.16:00 – do 17:30.  

tel. kontaktowy: 606-473-586 
e-mail:wkw.wiadrus.pttk@gmail.com  lub bogusia.bk@interia.pl 
 

lub na konto Oddziału Wrocławskiego PTTK , Rynek-Ratusz 11-12 , Wrocław  

nr:    19 1090 2398 0000 0006 0827 5667  
tytułem – Wiadrus-seminarium-Szczytna 
 
Ostateczny termin zapisów i wpłat do dnia 10-10- 2020 r.!!!!  
 
 

Tradycyjnie prosimy koleżanki o pyszne wypieki dla pokrzepienia podniebienia.  
 
W ramach wpisowego zapewniamy: dojazd i powrót autokarem lub własny transport, zakwaterowanie w Pensjonacie ‘Pod 
Skałką”, obiad w sobotę, uroczystą kolację, śniadanie w niedzielę oraz ubezpieczenie grupowe NW. 
 
 
  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!! 

mailto:bogusia.bk@interia.pl

