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  KKOOMMIISSJJAA  TTUURRYYSSTTYYKKII  PPIIEESSZZEEJJ  OODDDDZZIIAAŁŁUU  PPTTTTKK  WW  JJAAWWOORRZZNNIIEE  

 zaprasza na   

3311  RRaajjdd  „„TTrrooppaammii  SSaarreenneekk””  

SSZZUUKKAAMMYY  SSAARREENNEEKK  WW  KKAATTOOWWIICCAACCHH!!  

ZZDDOOBBYYWWAAMMYY  KKOORROONNĘĘ  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  

GGiisszzoowwiieecc  ––  DDoolliinnkkaa  MMuurrcckkoowwsskkaa  ––  WWzzggóórrzzee  WWaannddyy  ––  LLaass  MMuurrcckkoowwsskkii  

KTP PTTK JAWORZNO – WĘDRUJ Z NAMI! 

 

 
Uczestnicy 

Indywidualni oraz miłośnicy rodzinnej turystyki kwalifikowanej; 

Drużyny szkolne i harcerskie; 

Wpisowe i miejsce zapisów 

30 zł Dzieci i młodzież – członkowie PTTK, Harcerze 

35 zł Dzieci i młodzież oraz dorośli członkowie PTTK 

40 zł Sympatycy turystyki kwalifikowanej 

ZAPISY DO 16 LUTEGO 2023 r. 

Adres Biura:   
PTTK Oddział w Jaworznie 

ul. Grunwaldzka 35  

tel. 32 616 39 52, kom. 603 275 115; 

pon. – czw., w godz. 10:00-17:00; 
 KONTO: BANK BGŻ PARIBAS S.A. – 83 1750 0012 
0000 0000 3864 3991; 
 e-mail: jaworzno.pttk@gmail.com, strona 

internetowa: www.pttk.jaw.pl 

Zasady zapisów oraz obowiązki uczestników 

 W rajdzie mogą brać udział Członkowie PTTK oraz 

osoby niezrzeszone; 

 Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczce 
pod   opieką rodzica lub opiekuna; 

 Odpowiedni ubiór turystyczny i przestrzeganie „Karty 

Turysty”; 

 Przestrzeganie postanowień organizatorów; 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i 

szkody zaistniałe w czasie trwania rajdu; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany przebiegu rajdu w nagłych sytuacjach; 

 Wpisowe nie jest zwracane w przypadku nie zgłoszenia się uczestnika na rajdzie; 

 Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 
 Każdy uczestnik powinien posiadać prowiant wg własnych potrzeb – w trakcie rajdu nie będzie 

posiłku turystycznego! 

 Uczestnik zapisując się na rajd wyraża tym samym zgodę na publikację jego wizerunku w mediach 

społecznościowych PTTK Jaworzno. 
Świadczenia 

 obsługa Przodowników Turystyki Pieszej na trasie, 

 znaczek rajdowy; 

 ubezpieczenie; 
 !!! osoby chętne do nabycia książeczki Odznaki „Korona Województwa Śląskiego” 

wpłacają dodatkowo 10 zł najpóźniej do 13.02.2023 r. gotówką w biurze Oddziału !!! 

Przebieg rajdu 

1/. 08:00 – zbiórka na parkingu za C.H. „Galena” od strony ul. Rzemieślniczej; 

2/. Trasa piesza: Giszowiec – Dolinka Murckowska – Wzgórze Wandy – Las Murckowski; 
3/. Powrót do Jaworzna ok. godz. 15:00. 

Turystyka kwalifikowana 

1/. OK. 8 km (przejście piesze) – 8 pkt. do OTP; 

2/. Wzgórze Wandy jest obiektem z kanonu Odznaki „Korona Województwa Śląskiego”; 

Fot. Z Internetu 

Fot. Odznaka „KORONA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”, 

Foto ze strony Oddziału Górnośląskiego PTTK w Katowicach 


