
Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
i Koło PTTK „Tędy łej” w Krakowie zapraszają na

IV Ogólnopolski Rajd Pracowników Pomocy Społecznej
 7–10 czerwca 2018 roku, Bieszczady

Trasa rajdu:

1 DZIEŃ: Smerek (parking przy wejściu na szlak czerwony), 
Smerek, przełęcz M. Orłowicza, Połonina Wetlińska, schronisko 
Chatka Puchatka, Górna Wetlina, Wetlina – nocleg w Domu Wy-
poczynkowym PTTK (szlak czerwony, żółty i czarny), ok. 7 h.

2 DZIEŃ: Wetlina – Mała Rawka – Wielka Rawka – (opcjo-
nalnie bacówka pod Małą Rawką) – Ustrzyki Górne – nocleg 
schronisko Kremenaros (szlak zielony, żółty i niebieski), ok. 6 h.

3 DZIEŃ: Ustrzyki Górne – Tarnica (najwyższy szczyt Biesz-
czad 1346 m npm) – przełęcz Goprowska – Bukowe Berdo – 
nocleg schronisko studenckie Koliba (szlak czerwony, niebieski 
i żółty), ok. 8,5 h.

4 DZIEŃ: schronisko Koliba – Dwernik – Otryt – chata socjologa – Lutowiska (szlak niebieski), ok. 5,5 h.

KOSZT: 230 zł dla członków PTTK (z opłaconą składką członkowską na 2018 rok), 255 zł dla pozo-
stałych. (W cenie: transport autobusem, noclegi, ognisko z kiełbasą na zakończenie rajdu, znaczek i dy-
plom rajdowy oraz ubezpieczenie dla osób nie będących członkami PTTK. Wyjazd z Krakowa 7 czerwca 
o godzinie 6.30, powrót do Krakowa 10 czerwca około godziny 20.00).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w tegorocznym rajdzie proszone są o wpisanie się na listę poprzez 
zgłoszenie telefoniczne do Sabiny – prezesa Koła PTTK „Tędy łej”, tel. 698-694-354 lub w biurze oddzia-
łu PTTK, tel. 12 680 48 20 oraz wpłacenie pełnej kwoty na konto Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK,  
PKO SA o. Kraków, nr konta 09 1240 4588 1111 0000 5485 0460 z dopiskiem Wycieczka nr 056  
w terminie do 10 maja br.

Po dokonaniu wpłaty należy przesłać na adres e-mail: kolopttkmops@interia.pl potwierdzenie dokonania 
wpłaty wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz numeru telefonu, a w przypadku osób nie będących człon-
kami PTTK dodatkowo peselu i adresu zameldowania.


