
 

 

Koło PTTK Nr 83 „SASANKA” 

Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach 
 

zaprasza na  

57  UROKI  BIESZCZADÓW 
im. Zygfryda Szymiczka 

 

w dniach  12 – 19 sierpnia 2023 r. 
z bazą pobytową na terenie Hotelu Górskiego i Campingu PTTK w Ustrzykach Górnych  

 

REGULAMIN 
 

Do udziału w imprezie zaprasza Was zespół organizacyjny w składzie: 
 

Funkcja Imię i nazwisko Telefon 

Kierownik imprezy, prowadzenie trasy Marek Siwek kom. 601 886 694, 

Szef finansów,  Kwatermistrz Jacek Skalny kom. 696 820 565, 
 

I. Adres organizatorów do korespondencji :   Jacek Skalny 
ul. PCK 9a/43 
41-260 Sławków 

II. Adres e-mail do korespondencji: pttk_sasanka@interia.eu  lub  mareksiwek1@o2.pl 
 

 

Termin i miejsce:           12 – 19 sierpień 2023 r. – Bieszczady 

 Zakwaterowanie - Hotel Górski PTTK lub Pawilon A  
 na terenie Campingu PTTK w Ustrzykach Górnych 

Uczestnicy do Ustrzyk Górnych przyjeżdżają w sobotę 12.08.2023 r. - zakwaterowanie od godz. 14.00 
i odjeżdżają w dniu 19.08.2023 r. 
Kierownictwo imprezy nie zapewnia przyjazdu i odjazdu uczestników. 
W dniu 12.08. o godz. 18.00 spotkanie zapoznawcze/organizacyjne przy ognisku. 
Zakończenie odbędzie się przy ognisku w czwartek 17.08.2023 r. o godz. 18.00.  
Miejsce spotkań - Wiata przy rzece na terenie Campingu/Hotelu Górskiego w Ustrzykach Górnych. 
 

Warunki zgłoszenia i opłata za uczestnictwo: 
 
Zgłoszenia należy dokonać najpierw  telefonicznie:– tel. komórka 601 886 694 
a następnie w terminie 7 dni przysłać zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail:  pttk_sasanka@interia.eu lub 
mareksiwek1@o2.pl) podając wybraną wersję oraz dane osobowe uczestników: nazwisko i imię, adres 
zamieszkania, datę urodzenia, nr legitymacji PTTK, numer telefonu komórkowego, dane do faktur oraz 
obowiązkowo wpłacić zaliczkę w wysokości 150,00 zł, lub wpłacić całość wpisowego. W przypadku braku 
wpłaty, po 14 dniach zgłoszenie traktujemy jako nieaktualne tj. rezygnację z udziału w imprezie.  
Zgłoszenie udziału w imprezie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2023 r. (ilość miejsc 
noclegowych ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń). 
Przy wpłacie tylko zaliczki pozostałą kwotę wpisowego należy wpłacić do dnia 22.07.2023 r. lub w wyjątkowych 
przypadkach, po uzgodnieniu z Organizatorami w pierwszym dniu pobytu na imprezie. 
Dla wersji dowolnej dopuszcza się możliwość zgłoszenia do dnia 22.07.2023 r. oraz należy wpłacić całość 
wpisowego lub uzgodnić wpłatę na rajdzie.  
Kwoty wpisowego są podane poniżej, przy wersjach pobytu. 
Uwaga: Po wcześniejszym zgłoszeniu i podaniu danych, mogą być wystawione faktury przez Górnośląski Oddział 
PTTK w Katowicach.   
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Uwaga: nie wystawiamy faktury za wczasy. 
Wpłat wpisowego w całości lub zaliczki należy dokonać przelewem na konto: 
      Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach 
                               ING Bank Śląski S.A. w Katowicach 
                               Nr 21 1050 1214 1000 0007 0055 6913 
                               Koniecznie z dopiskiem: Dla Koła PTTK nr 83 – „Uroki Bieszczadów”. 
- lub po uzgodnieniu gotówką, bezpośrednio u organizatora – Marek Siwek lub Jacek Skalny.  
Na przekazach należy zaznaczyć, za ilu uczestników dokonano wpłaty oraz którą wersję pobytu wybrano.  
Dowód wpłaty należy zabrać na imprezę celem ewentualnego okazania Organizatorom.  

W ramach uczestnictwa w imprezie 57 Uroki Bieszczadów proponuje się następujące opcje 
pobytu: 
I. Rajd pieszy  z wyjściem na trasy.; 
13.08. – wyjście na trasę: Ustrzyki Górne - Połonina Caryńska - Brzegi Górne i powrót (bus) do Ustrzyk 
          Górnych. - 15 pkt. GOT, 3½ h  
14.08. –  przejazd (bus) do Wetliny (Stare Sioło) i wyjście na trasę: prz. Orłowicza - Smerek - prz. Orłowicza -
Połonina Wetlińska - schron BdPN Chatka Puchatka - Brzegi Górne i powrót (bus) do Ustrzyk G- 25 pkt GOT 5½ h 
(lub bez wchodzenia na Smerek  – 20 pkt GOT 4¾ h.) 
15.08. – wyjście na trasę: Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch - przeł. pod Tarnicą - Tarnica - przeł. pod Tarnicą: 
– Wołosate i powrót (bus) do Ustrzyk Górnych  – 21 pkt. GOT, 4½ h  lub 
– Halicz - przeł.  Bukowska - Wołosate i powrót (bus) do Ustrzyk G. – 34 pkt GOT, 7¾ h. 
16.08. – przejazd (bus) do Tarnawa Wyżna-Bukowiec(parking) i wyjście na trasę:  Bukowiec - Beniowa - Sianki - 
źródła Sanu i powrót do Bukowca(parking) i (bus) do Ustrzyk Górnych – 25 pkt. GOT, 6¾ h   
17.08. – przejazd (bus) do Wetliny  i wyjście na trasę: Wetlina - Dział - Mała Rawka: 
– Bacówka pod M. Rawką - Przełęcz Wyżniańska i powrót (bus) do Ustrzyk Górnych. – 19 pkt. GOT, 4½ h  lub 
– Wielka Rawka - Ustrzyki Górne – 23 pkt GOT,  5½ h. 
18.08. – dzień na realizację własnych planów lub realizacja propozycji uczestników. 
 

II.  Wycieczki piesze i autokarowe/bus z wyjściem na trasy jak dla rajdu pieszego: podane 
powyżej (do wyboru). 
 
III.  Pobyt wypoczynkowy w Ustrzykach Górnych z indywidualnym programem. 
 

Trasy przejścia oraz ich terminy mogą ulec zmianie - uzależnione są m.in. od warunków pogodowych. 
Planowane wyjście na trasę lub wyjazd - godz. 9.00 sprzed Hotelu Górskiego. 
Uczestnikom pozostawia się dowolność w planowanych wycieczkach – można realizować własny program. 
 

Poniższa tabela zakwaterowań i ich cen obowiązuje przy wyborze opcji I lub II. 
 

 
Rodzaj wersji zakwaterowania 

Pełnopłatna – 
osoby powyżej 
12 lat 

Członkowie 
PTTK z opłaconą 
składką 

 
Dzieci do lat 12   

Dzieci do lat 12  
z opłaconą 
składką PTTK 

7 noclegów w Hotelu z 
wyżywieniem (śniadanie + obiad). 

Wersja nr 1a 
Cena - 1360,00 zł 

Wersja nr 1b 
Cena - 1205,00 zł 

Wersja nr 1c 
Cena - 925,00 zł 

Wersja nr 1d 
Cena - 825,00 zł 

7 noclegów w Hotelu z 
wyżywieniem (śniadanie). 

Wersja nr 1e 
Cena - 1140,00 zł 

Wersja nr 1f 
Cena - 980,00 zł 

Wersja nr 1g 
Cena - 825,00 zł 

Wersja nr 1h 
Cena - 715,00 zł 

7 noclegów w Pawilonie A na 
Campingu PTTK (bez wyżywienia) 

Wersja nr 1i 
Cena - 685,00 zł 

Wersja nr 1j 
Cena - 575,00 zł 

Wersja nr 1k 
Cena - 440,00 zł 

Wersja nr 1l 
Cena - 380,00 zł 

Uwaga: w cenę wliczono koszt przewozu do Wetliny-Stare Sioło i Wetliny. 
 

 
 



 

 

Poniższa tabela zakwaterowań i ceny obowiązują przy wyborze opcji III (pobyt wypoczynkowy). 
 

 
Rodzaj wersji zakwaterowania 

Pełnopłatna – 
osoby powyżej 
12 lat 

Członkowie 
PTTK z opłaconą 
składką 

 
Dzieci do lat 12   

Dzieci do lat 12  
z opłaconą 
składką PTTK 

7 noclegów w Hotelu z 
wyżywieniem (śniadanie + obiad). 

Wersja nr 2a 
Cena - 1315,00 zł 

Wersja nr 2b 
Cena - 1160,00 zł 

Wersja nr 2c 
Cena - 880,00 zł 

Wersja nr 2d 
Cena - 780,00 zł 

7 noclegów w Hotelu z 
wyżywieniem (śniadanie). 

Wersja nr 2e 
Cena - 1095,00 zł 

Wersja nr 2f 
Cena - 935,00 zł 

Wersja nr 2g 
Cena - 780,00 zł 

Wersja nr 2h 
Cena - 670,00 zł 

7 noclegów w Pawilonie A na 
Campingu PTTK (bez wyżywienia) 

Wersja nr 2i 
Cena - 640,00 zł 

Wersja nr 2j 
Cena - 530,00 zł 

Wersja nr 2k 
Cena - 395,00 zł 

Wersja nr 2l 
Cena - 335,00 zł 

Uwaga: po zgłoszeniu można uczestniczyć w planowanych wycieczkach w ramach opcji I lub II opłacając 
dodatkowo koszt przewozu do Wetliny-Stare Sioło i Wetliny. 
 

Wersja nr 3 
Cena - 80,00 zł 

Trasa Dowolna  –  noclegi i wyżywienie we własnym zakresie 
                            – przysługują tylko świadczenia rajdowe. 

 

- noclegi w Hotelu Górskim PTTK - pokoje 1, 2 lub 3-osobowe z łazienkami, 
- noclegi w Pawilonie A na Campingu – pokoje 2-osobowe, łazienki na korytarzu, 
- obiady dla osób które je wykupiły wydawane w godz. 13 – 21,  
- śniadania („szwedzki stół”) dla osób które je wykupiły wydawane w godz. 7.30 – 10, 
- dzieci do lat 12 otrzymują ½ porcji, 
- dla osób zakwaterowanych na Campingu istnieje możliwość zamówienia posiłków w Hotelu w cenie:  
  śniadanie - 30,00 zł / dziecko(do lat 12) - 20,00 zł; obiad - 40,00 zł/ dziecko(do lat 12) - 20,00 zł. Przy zakupieniu     
  posiłków w dniu przyjazdu - obiad w cenie 35,00 zł. 
 

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 na rajd 
należy obowiązkowo podać numer legitymacji i posiadać ją w trakcie imprezy. 

 Wstępy na teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego i przejazdy po zejściu z trasy oraz 
ewentualne 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 (najlepiej e-mail) z podaniem nazwy organizacji 
zgłaszającej, wersję na którą zgłoszono uczestników oraz dane osobowe uczestników: nazwisko  
i imię, adres zamieszkania, datę urodzenia, nr legitymacji PTTK, numer telefonu komórkowego z 
zaznaczeniem kierownika drużyny. Prosimy skorzystać z gotowych formularzy zamieszczonych na naszej 
stronie internetowej. 
 

Świadczenia dla uczestników w trakcie imprezy: 
 

 Noclegi, opłatę klimatyczną  i wyżywienie zgodne z wybraną oraz opłaconą wersją nr 1 i 2, 

 koszt przewozu do Wetliny-Stare Sioło i Wetliny dla wersji nr 1(opcja rajd pieszy i wycieczki), 

 pamiątkowy znaczek imprezy, 

 upominek rajdowy,  

 pieczątka imprezy, 

 potwierdzenie punktów do odznaki GOT, 

 poczęstunek na spotkaniu przy ognisku w dniu 12.08.2023 r. 

 dyplomik „chrztu bieszczadnika” – dla tych którzy pierwszy raz uczestniczą w „Urokach Bieszczadów”. 

 poczęstunek na czwartkowym (17.08.2023 r.) ognisku – mecie rajdu.                                                                                                                                                                            



 

 

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. Rajd może zostać odwołany z przyczyn niezależnych od organizatorów (np. konflikt wojenny, stan wyjątkowy, 

stan epidemii itp.)  W takim przypadku wniesione opłaty za rajd zostaną niezwłocznie zwrócone na konta, z 
których zostały wpłacone. 

8. Organizatorzy rajdu zastrzegają sobie prawo zmian tras wycieczek w sytuacjach losowych bądź pogodowych. 
9. Skrócenie uczestnictwa w rajdzie lub nie zrealizowanie przez uczestnika wszystkich zaplanowanych punktów 

programu nie skutkuje zmianą kosztów. 
10. Ostateczna interpretacja Regulaminu rajdu należy do organizatorów. 
11. W przypadku wzrostu cen hotelowych wyliczony koszt uczestnictwa w rajdzie może ulec zwiększeniu 

 
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.5v.pl 
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  IMPREZIE.                                                 
                                                

http://pttk-sasanka.5v.pl/

