
Oddział Wrocławski PTTK, Rynek-Ratusz 11/12     

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

 

ZAPROSZENIE 

 
Klub Kajakowy WKW”Wiadrus organizuje Seminarium kajakowe na zakończenie sezonu 2022r  

w dniach 15-16-10-2022 

 

W tym roku ze względu na ograniczona liczbę miejsc noclegowych zapraszamy tylko klubowiczów z opłacona składka 

klubowa do Starego Gierałtowa do Gospodarstwa Agroturystycznego „Maciejówka” w dniach 15.10 - 16.10.2022 r. 

Zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych-32 osoby max !! 

Dojazd do Starego Gierałtowa we własnym zakresie, klub tym razem nie zapewnia transportu!!! 

 

Program seminarium: 

 
Sobota 15.10.2022 r.  

 

8:00 wyjazd samochodów prywatnych z Wrocławia do Starego Gierałtowa do Maciejówki z uczestnikami seminarium – proszę zgłaszać 

liczbę jadących osób w autach i miejsce zbiórki do uzgodnienia z tymi osobami 
10:30 spotkanie przy Gospodarstwie Agroturystycznym „Maciejówka”w Starym Gierałtowie nr 63, skąd wyruszymy na trase wycieczki, 

niebieski szlak na „Trzy Siostry” i Pętla Bielska-czerwony szlak przez Nowy Gierałtów, albo odwrotnie, ok.12km czas ok. 4-5godz.zależy 

od „pit stopów”:) 
16:30 zakwaterowanie, obiad dwudaniowy serwowany w Maciejówce ( zupa grzybowa, kotlet de’Volaille , ziemniaki surówka, kompot) 

18:00  seminarium kajakowe przy kawie i ciastku 

-podsumowanie sezonu 2022r-pokaz ciekawych slajdów 
-omówienie bieżących spraw i spraw na rok 2023r. 

-opracowanie kalendarza imprez klubu i spływów na 2023r.  

-przedstawienie regulaminu organizowania imprez kajakowych uchwały PTTK- preliminarz i program imprezy 
- wyróżnienia dla wyjątkowo zaangażowanych klubowiczów 

20:00 do 2:00  biesiada kajakowa przy własnej muzyce –szwedzki stół ,poczęstunek z produktów zakupionych przez klub i  przygotowanych 

we własnym zakresie przez koleżanki i kolegów z klubu 
 

Niedziela 16.10.2022 

 
9:00- 10:00  – śniadanie przygotowujemy indywidualnie z produktów zakupionych przez 

klub(kawa,herbata,chleb,parówki,pomidory,serek,itp.)+  produkty  pozostałe z biesiady, kto pierwszy wstanie i będzie głodny- ten 

szykuje:) 
11:00 wykwaterowanie , wyjazd samochodów do Lądka Zdrój parking przy hotelu Trojan, skąd wyruszymy na wycieczke na Trojaka 

766m.n.p.m.-Góry Złote. Trasa ok.2,5km- 2,5godz.i zwiedzanie Lądka Zdrój. 

15:00 dla chętnych obiad w Lądku Zdrój we własnym zakresie-szukamy knajpy lub kawa i ciastko w kawiarni Wiedeńskiej  koło 
Zakładu Przyrodoleczniczego„Wojciech” 

16:00 Powrót do Wrocławia 

 

 

Koszt uczestnictwa w imprezie 180,-pln płatne na konto PTTK-u jak niżej + ok.50zł do indywidualnego rozliczenia się z kierowca 

auta w którym jedzie uczestnik.  

 

     

 

Zapisy-zgłoszenia  przyjmuje kol. Bogusława Krzysztofek telefonicznie lub mailowo 

 tel. kontaktowy: 606-473-586 

 e-mail: bogusia.bk@interia.pl 
 

Wpisowe do imprezy 180,-pln  prosimy dokonać bezpośrednio na konto: 

 

Oddziału Wrocławskiego PTTK , Rynek-Ratusz 11-12 , Wrocław  

nr:    19 1090 2398 0000 0006 0827 5667  

tytułem – Wiadrus-seminarium-2022r 
 

Po dokonaniu przelewu prosimy o przysłanie potwierdzenia bankowego na w /w adres mailowy. 

 

W szczególnych przypadkach , po wcześniejszym zgłoszeniu- gotówką u B. Krzysztofek. 

 

Ostateczny termin zapisów i wpłat do dnia 11-10- 2022 r.!!!!  

 

W ramach wpisowego zapewniamy: zakwaterowanie w   Agroturystyce „Maciejówka” Stary Gierałtów, obiad w sobotę, kawa, herbata, 
ciasto na seminarium oraz zimny bufet-szwedzki stół przy biesiadzie z produktów zakupionych przez Klub i przygotowanych we własnym 

zakresie, śniadanie w niedzielę przygotowane samodzielnie. 

 

Oczywieście prosimy o pyszne wypieki jak co roku-koleżanki i kolegów!! 

 

Uczestnicy seminarium korzystają z ubezpieczenia z opłaconej składki PTTK za 2022r. 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!! 

mailto:bogusia.bk@interia.pl

