
 

 

KT MR SKST i K „KOLEJARZ” 
 

Koło PTTK Nr 83 „SASANKA” 
Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach 

 
 

 

zapraszają na  
 
 

49  UROKI  BIESZCZADÓW 
im. Zygfryda Szymiczka 

 

w dniach  01 – 08 sierpnia 2015 r. 
 

z bazą pobytową na terenie Hotelu Górskiego i Campingu PTTK w Ustrzykach Górnych  
 
 
 

i  proponuje następujące piesze wycieczki po pięknych bieszczadzkich trasach: 
 
1.  01.08. –  zakwaterowanie od godz. 11.00  i popołudniu czas wolny, wieczorem spotkanie przy grillu.  
2. 02.08. – przejazd (PKS lub bus) do Pszczelin i przejście po trasie Pszczeliny – Widełki – Bukowe Berdo – przeł. 
                   1160m – Siodło – Tarnica – Siodło – Wołosate i powrót (PKS, bus lub pieszo) do Ustrzyk Górnych. 
3. 03.08. – wyjście na trasę Ustrzyki Górne – Wielka Rawka – Mała Rawka – Dział – Wetlina i powrót (PKS lub bus) do 
                   Ustrzyk Górnych. 
4. 04.08. – przejazd (PKS lub bus) do Wołosate i przejście po trasie Wołosate – przeł. Bukowska – Rozsypaniec – Halicz 
                – przeł. 1160m – Siodło – Szeroki Wierch – Ustrzyki Górne. 
5. 05.08. – dzień wolny na realizację własnych planów lub wycieczka autokarowa (jeśli będzie zainteresowanie) ze 
                    zwiedzaniem m.in. Zamek w Krasiczynie, Przemyśl (miasto i twierdza), itp.  
6. 06.08. – przejazd (PKS lub bus) do Pszczelin  i przejście po trasie Pszczeliny – Magura Stuposiańska – Przysłup 
                   Caryński – Połonina Caryńska – Ustrzyki Górne.  
7. 07.08. przejazd (PKS lub bus) do Smolnika  i przejście po trasie Smolnik – Dwerniczek – Dwernik – Chata Socjologa – 
               Trohaniec – Lutowiska i powrót (PKS lub bus) do  Ustrzyk Górnych. 
8. 08.08. – wykwaterowanie do godz. 12.00 i wyjazdy.  
 
Trasy przejścia oraz ich terminy mogą ulec zmianie - uzależnione są również od warunków pogodowych. 
Nie ma obowiązku uczestniczenia w planowanych wycieczkach – można realizować własny program. 
Dla uczestników imprezy istnieje możliwość zorganizowania wycieczek fakultatywnych. 
 
 

REGULAMIN 
 
Koleżanki i Koledzy: 
Do udziału w imprezie zaprasza Was zespół organizacyjny w składzie: 

 

Funkcja Imię i nazwisko Telefon 

Kierownik imprezy, 
prowadzenie trasy 

Marek Siwek kom. 601 886694, 
kol. (932) 710 13 57, (32) 710 13 57, 

Szef finansów 
Kwatermistrz 

Jacek Skalny kom. 696 820565, 

 
 



 

 

 

Adres organizatorów: 
 

Koło PTTK Nr 83 “SASANKA” 
przy PKP PLK S.A. Zakładzie Linii Kolejowych w Sosnowcu 

ul. 3-go Maja 16 
41-200 SOSNOWIEC 

 
 

Termin i miejsce:  
 

01 – 08 sierpień 2015 r. – Bieszczady 
 Zakwaterowanie: hotel, pawilony lub pole namiotowe 

 na terenie Campingu i Hotelu Górskiego PTTK w Ustrzykach Górnych. 
 

Uczestnicy do Ustrzyk Górnych przyjeżdżają w sobotę 1 sierpnia 2015 r. i odjeżdżają w dniu 08 sierpnia 2015 r. 
Kierownictwo imprezy nie zapewnia przyjazdu i odjazdu uczestników - należy sprawdzić połączenia do Ustrzyk Górnych. 
Zakończenie odbędzie się w czwartek 06.08.2015 r. o godz. 18.00 przy ognisku na terenie Campingu i Hotelu Górskiego 
w Ustrzykach Górnych. 

 
PROPONOWANE WERSJE POBYTU 

 

Nr 1 – 7 noclegów z wyżywieniem (śniadanie + opóźniony obiad) 
Zakwaterowanie – pokoje z łazienkami w Hotelu Górskim PTTK w Ustrzykach Górnych. 
Wyżywienie – restauracja w Hotelu Górskim PTTK w Ustrzykach Górnych. 
Wysokość wpisowego: Wersja nr 1a – 670,00 zł. - pełnopłatna  
                                     Wersja nr 1b – 480,00 zł. - dzieci do lat 12. 
 

Nr 2 – 7 noclegów ze śniadaniami w restauracji w Hotelu Górskim PTTK w Ustrzykach Górnych 
Zakwaterowanie – pokoje z łazienkami w Hotelu Górskim w Ustrzykach Górnych. 

Wysokość wpisowego: Wersja nr 2a – 575,00 zł. 
                                     Wersja nr 2b – 495,00 zł. – członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką. 
 

Nr 3 – 7 noclegów z wyżywieniem (śniadanie + opóźniony obiad) 
Zakwaterowanie – pokoje 2-osobowe w Pawilonie na Campingu PTTK w Ustrzykach G. (łazienki na korytarzu) 
Wyżywienie – restauracja w Hotelu Górskim PTTK w Ustrzykach Górnych 

Wysokość wpisowego: Wersja nr 3a – 485,00 zł. 
                                     Wersja nr 3b – 410,00 zł.- dzieci do lat 12. 
 

Nr 4 – 7 noclegów (bez wyżywienia) 
Zakwaterowanie – pokoje 2-osobowe w Pawilonie na Campingu PTTK w Ustrzykach G. (łazienki na korytarzu) 

Wysokość wpisowego: Wersja nr 4a – 295,00 zł. 
                                     Wersja nr 4b – 245,00 zł. – członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką. 
 
 

Nr 5 – 5 noclegów z wyżywieniem (śniadanie + opóźniony obiad) 
Zakwaterowanie – pokoje z łazienkami w Hotelu Górskim PTTK w Ustrzykach Górnych. 
Wyżywienie – restauracja w Hotelu Górskim PTTK w Ustrzykach Górnych. 

Wysokość wpisowego: Wersja nr 5a – 550,00 zł. 
                                     Wersja nr 5b – 495,00 zł. – członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką. 
 

Nr 6 – 5 noclegów ze śniadaniami w restauracji w Hotelu Górskim PTTK w Ustrzykach Górnych 
Zakwaterowanie – pokoje z łazienkami w Hotelu Górskim w Ustrzykach Górnych. 

Wysokość wpisowego: Wersja nr 6a – 425,00 zł. 
                                     Wersja nr 6b – 370,00 zł. – członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką. 



 

 

Nr 7 – Zakwaterowanie – własne namioty (pobyt na polu namiotowym Campingu PTTK w Ustrzykach Górnych 
            uczestnik opłaca samodzielnie) 
Wysokość wpisowego: – 40,00 zł. 
Ceny na polu namiotowym: 

Pobyt 1 osoby -  10 zł 

Rozbicie namiotu 1-3 os./ 4-10 os. - 7zł/11zł 

Ustawienie samochodu/motocykla - 7zł/4zł 

Opłata klimatyczna – 1,60zł/doba 
 

 

 

Nr 8 – Trasa Dowolna – noclegi i wyżywienie we własnym zakresie (przysługują tylko świadczenia rajdowe). 

Wysokość wpisowego: – 40,00 zł. 

 

- noclegi w hotelu - pokoje 1, 2 lub 3-osobowe z łazienkami, 
- noclegi w Pawilonie A lub C – pokoje 2-osobowe, łazienki na korytarzu, 
- obiady o opóźnionej porze, po przyjściu z trasy, 
- nie spełniamy indywidualnych życzeń żywieniowych,  
- obowiązkowa opłata miejscowa jest wliczona w koszt imprezy 
- planowana wycieczka autokarowa jest dodatkowo płatna, a jej cena jest uzależniona od ilości uczestników. 

 
Warunki zgłoszenia i opłata za uczestnictwo: 
 

Zgłoszenia należy dokonać najpierw  telefonicznie: 

– tel. kolejowy – (932) 710 13 57,  
– TP S.A. – (32) 710 13 57,  

– komórka 601 886694. 
A następnie przysłać zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail:  pttk_sasanka@interia.eu) lub wysłać zwykłą pocztą na 
adres naszego Koła PTTK „Sasanka”. 

 
Zgłoszenie udziału w imprezie (podając wybraną wersję) należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15.05.2015 r. (ilość miejsc noclegowych ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).  
Równolegle ze zgłoszeniem należy również wpłacić zaliczkę w wysokości 100,00 zł. lub całość wpisowego.  
Przy wpłacie tylko zaliczki pozostałą kwotę wpisowego należy wpłacić do dnia  25.07.2015 r. lub po uzgodnieniu  
z organizatorami w pierwszym dniu pobytu na imprezie. 
Dla trasy dowolnej dopuszcza się zgłoszenie do dnia 25.07.2015 r.  (informacja ta jest ważna, ponieważ należy zrobić 
odpowiednią ilość znaczków rajdowych) - wpłatę wpisowego można po uzgodnieniu z organizatorami dokonać  
w pierwszym dniu pobytu na imprezie. 
Kwoty wpisowego są podane powyżej. 
Przy zgłaszaniu się na rajd należy również zaznaczyć chęć uczestniczenia w wycieczce autokarowej. 

Uwaga: 
Uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie wpisowego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
w swoim zakładzie pracy. Po wcześniejszym zgłoszeniu, mogą być wystawione faktury VAT z Oddziału PTTK.  
Chętni, którzy chcą otrzymać fakturę VAT muszą uiścić wpisowe w pełnej wysokości najpóźniej do 
dnia 25.07.2015 r. – po tej dacie aby uniknąć niezaksięgowania proszę NIE dokonywać już wpłat na nasze 
konto. 
 
Wpłat wpisowego w całości lub zaliczki w wysokości podanej powyżej należy dokonać: 
- przelewem   na konto: 

Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach 
ING Bank Śląski S.A. w Katowicach 
Nr 21105012141000000700556913 

Koniecznie z dopiskiem: Dla Koła nr 83 – „Uroki Bieszczadów”. 
- lub gotówką, bezpośrednio u organizatora – Katowice, ul. Sądowa 7 pok. 107 (TK Telekom kol. Marek Siwek).  
Na przekazach należy zaznaczyć, za ilu uczestników dokonano wpłaty oraz którą wersję pobytu wybrano. 
Dowód wpłaty należy okazać Organizatorom.  

mailto:pttk_sasanka@interia.eu


 

 

Warunki uczestnictwa: 
 

 Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od nieszczęśliwych wypadków. Kierownictwo nie 
odpowiada za skutki wypadków oraz za konsekwencje z nich wynikające. Członkowie PTTK  
z aktualnie opłaconą składką członkowską są ubezpieczeni (przy zgłoszeniu należy podać nr 
legitymacji PTTK). 

 Wstępy na teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz wszelkie przejazdy i dodatkowe 
opłaty w trakcie imprezy uczestnik opłaca we własnym zakresie. 

 Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodziców, wychowawców lub pełnoletnich opiekunów. 

 Zgłoszenia należy dokonywać na adres organizatorów podając wybraną wersję pobytu oraz dane 
osobowe uczestników (nazwisko i imię, adres zamieszkania, pesel) z zaznaczeniem kierownika 
drużyny wraz z numerem telefonu komórkowego. Prosimy skorzystać z gotowych formularzy 
zamieszczonych na naszej stronie internetowej. 

 
Świadczenia w trakcie imprezy: 
 

 pamiątkowy znaczek dla każdego uczestnika, 

 pieczątka imprezy, 

 opieka przewodnicka na trasie, 

 potwierdzenie punktów do odznaki GOT, 

 poczęstunek na sobotnim (01.08.2015 r.) powitalnym spotkaniu, 

 „zestaw ogniskowy” na czwartkowym (06.08.2015 r.) ognisku, kończącym imprezę. 

 dyplomik odbycia „chrztu bieszczadnika” – dla tych którzy pierwszy raz biorą udział w „Urokach 
Bieszczadów” (przy zgłoszeniu na rajd proszę o informację). 
                                                                                                                                                                                   

Uwagi organizatorów: 
 
1. Na punktach noclegowych obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej i kulturalne zachowanie. Kierownictwo 

nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kradzieże lub zaginięcia rzeczy osobistych oraz wyrządzone 
szkody przez uczestników. 

2. O każdym wypadku na trasie, szczególnie o zaginięciu członka drużyny, jej kierownik jest zobowiązany 
powiadomić kierownictwo, względnie GOPR, Straż Graniczną lub Policję. 

3. Wycieczki odbywają się w strefie nadgranicznej, dlatego zawsze należy posiadać przy sobie dokument 
potwierdzający tożsamość. 

4. Uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na imprezie lub jej nie ukończą, nie otrzymają zwrotu wpisowego. 
5. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 
6. Uczestnicy powinni zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego postanowień. Interpretacja 

Regulaminu należy do Kierownictwa, które zastrzega sobie również prawo do ewentualnych zmian. 
7. Uwaga: Nie zapomnieć - pogoda ducha, uśmiech na twarzy i dobry humor – podstawowy „ekwipunek” 

uczestnika imprezy.  
 

Nasz adres e-mail: 

pttk_sasanka@interia.eu 
 
Strona internetowa Koła PTTK nr 83 „SASANKA”: 
 

http://pttk-sasanka.strefa.pl 
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  IMPREZIE 


