„WAKACYJNY SZLAK PRZYRODNICZY”

4-6.08.2021r.
Góry Świętokrzyskie

STOWARZYSZENIE
OTWARCI I KREATYWNI

Organizator: Stowarzyszenie „Otwarci i Kreatywni” przy współpracy
GOKiS w Jastkowie
Cele wycieczki:

-

Poznawanie walorów krajoznawczych Gór Świętokrzyskich.
Popularyzacja turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku.
Rozwijanie pasji sportowych artystycznych i turystycznych.
Integracja grupy, aktywny wypoczynek.

Program wycieczki:
4.08 środa
8.30
wyjazd z Jastkowa
8.45
wyjazd z Dąbrowicy
8.45-11.00
przejazd do Opatowa
11.00-13.00
Zwiedzanie Opatowa (podziemia + Kolegiata)
13.00-13.30
przejazd do Ujazdu
13.30-15.00
Zwiedzanie zamku „Ujazd”
15.00- 16.30
Przejazd do Chęcin – zakwaterowanie w SSM
17-17.30
obiadokolacja
18-19.30
Przejazd do Nowin i pobyt w parku wodnym
20.00-21.30
Zajęcia sportowe oraz świetlicowe
21.45-22.15
Spotkanie w świetlicy (kominek)
5.08 .czwartek
8.00
śniadanie
8.45-9.00
przejazd do Jedlicy
9.00-12.30
Przejście trasy : Jedlnica – Grzyby Bolmińskie-Miedzianka (337) –Wierna
Rzeka 12km 14GOT
12.30-13.15
przejazd do Jędrzejowa
13.15 -14.30
Zwiedzanie klasztoru Cystersów oraz spacer po mieście
14.30 -.15.15
przejazd do Morawicy
15.30 – 17.00
Pobyt w parku wodnym.
17.00-17.30
Powrót do Chęcin
17.30-18.00
Obiadokolacja.
18.30-20.00
Zajęcia sportowe oraz świetlicowe
20.15- 21.00
Spacer po Chęcinach
21.15-22.00
Spotkanie w świetlicy
6.08.piątek
8.00
śniadanie
9.00 –10.00
przejazd do Kakonina
10.00 -14.00
Trasa piesza :Kokanin- Skała Agaty 614m.n.p.m. -Łysica-Święta Katarzyna –
Bodzentyn ok.14 km 4,5 godz. 16 GOT.
14.00-18.00
przejazd do Dąbrowicy, następnie Jastkowa (spacer nad zalewem w Krynkach
Warunki uczestnictwa:
1. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, które akceptują regulamin wycieczki.
2. Uczestnik powinien wypełnić i dostarczyć stosowne oświadczenia oraz dokonać wpłaty
wpisowego.
3. Zgłoszenia (stosowne oświadczenia i zgody) oraz wpisowe można uregulować w siedzibie
stowarzyszenia do 28 lipca – Dąbrowica 133 lub na konto 48 2490 0005 0000 4530 2810 8557.
Ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby z gminy Jastków. Decyduje
kolejność zgłoszeń.

Wpisowe 100 zł.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:
-2 noclegi w schronisku PTSM Chęciny
-przejazdy
-śniadania i obiadokolacje
-zwiedzanie i wycieczki piesze i górskie .
-punkty GOT
-zajecia sportowe , artystyczne i integracyjne.
-opiekę przodownicką na trasie
-zwiedzanie zamku Krzyżtopór, podziemi opatowskich, klasztoru Cystersów w Jędrzejowie.
-1 pobyt w parku wodnym „Perła” w Nowinach, 1 pobyt w parku wodnym w Morawicy.
Obowiązki uczestnika:
Uczestnik obowiązany jest przestrzegać regulaminu wycieczki, przepisów bezpieczeństwa oraz
zarządzeń kierownictwa wycieczki.
Uczestnicy powinni posiadać:
-ekwipunek wg. przekazanego wykazu
Postanowienia końcowe:
1. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Nie zgłoszenie się na wycieczkę oznacza utratę świadczeń i wpisowego.
3. Kierownictwo wycieczki nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy uczestników.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać u do kierownika wycieczki i opiekunów grup.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa wycieczki.
Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Gminy Jastków.
Do zobaczenia na szlaku.
Organizatorzy

