POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ PTTK „PODBESKIDZIE” BIELSKO-BIAŁA
KOMISJA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ
ul. Wzgórze 9
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33 8122400,
www.bielsko.pttk.pl

ZAPR O SZE N I E
na Towarzyskie Spotkanie Narciarzy
„BESKIDY – 2019”
BESKIDY KYSUCKE SŁOWACJA
9–13.01.2019

Koordynator organizacyjny: Oddziałowa Komisja Turystyki Narciarskiej.
Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej
Patronat: Zarząd Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE w Bielsku-Białej
Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK
Już dziś zapoznaj się z Regulaminem TSN „BESKIDY – 2019” i zgłoś swoje uczestnictwo.

REGULAMIN TSN „BESKIDY - 2019”
I.Cel i założenia spotkania:
1. Propagowanie przyjaznych dla środowiska form turystyki zimowej w tym tradycyjnych wędrówek
narciarskich po szlakach górskich Beskidu Kysuckego Niepowtarzalna zimowa sceneria będą sprzyjać
poznaniu piękna przyrody Beskidu Zachodniego,
2. Wzajemna integracja wszystkich uczestników spotkania,
3. Hartowanie ducha i podnoszenie sprawności fizycznej uczestników,
4. Zdobywanie doświadczenia i praktyki przez kandydatów na Przodownika Turystyki Narciarskiej PTTK.
5. Zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej narciarskiej – GON.

II.Termin i lokalizacja spotkania:
1. Impreza TSN „BESKIDY – 2019” odbędzie się w dniach 9.01–13.01.2019
2. Bazą zakwaterowania i wyżywienia uczestników będzie chata: „Na Konci Śveta” VYCHYLOVKA
Maria JANCOVA
Vychylovka 265 (przysiółek MAZUROVCI) 023 05 NOVA BYSTRICA
SŁOWACJA
3. Trasy wycieczek narciarskich przebiegają po Beskidach Kysuckich i w Beskidzie Żywieckim.
4. W TSN „BESKIDY – 2019” mogą uczestniczyć turyści-narciarze powyżej 18 lat i posiadający
umiejętności jazdy na nartach w stopniu co najmniej średnim,
5. Zgłoszenia udziału w TSN „BESKIDY – 2019” na KARTACH ZGŁOSZENIA (w zał.) będą
przyjmowane do 16.12.2018 r. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia do powyższego terminu będą
odwrotnie powiadomieni o przyjęciu lub braku miejsca. Ilość uczestników jest ograniczona ilością miejsc
zakwaterowania w chacie: „Na Konci Śveta” VYCHYLOVKA Maria JANCOVA Vychylovka 265
023 05 NOVA BYSTRICA SŁOWACJA. Przedpłata jako zabezpieczenie rezerwacji noclegów i
wyżywienia wynosi 100,- złotych + wpisowe wynosi 15,- złotych dla członków PTTK, (studentów
i przodowników turystyki kwalifikowanej). W przypadku nie stawienia się uczestnika na start
imprezy, koszty: wpisowego, rezerwacji noclegów i wyżywienia nie podlegają do zwrotu. Wpłaty
należy dokonywać na Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 9, 43-300
Bielsko-Biała nr konta: 06 1050 1070 1000 0022 9192 4443 z dopiskiem „KTN BESKIDY – 2019”.
Wypełnione KARTY ZGŁOSZENIA wraz z kopią przedpłaty wpisowego i rezerwacji noclegów oraz
wyżywienia przesłać na adres; Oddział PTTK ”PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 9, 43300 Bielsko-Biała z dopiskiem „KTN BESKIDY – 2019” w terminie do 14.12.2018.

III. Noclegi, wyżywienie i przejazdy
1. Noclegi oraz wyżywienie dla uczestników negocjuje i rezerwuje organizator – koordynator imprezy
2. Należność za noclegi i wyżywienie (śniadania, obiadokolacje) pokrywa uczestnik spotkania z własnych
funduszy tj 3 dni x 22,00 euro/dzień= 66,00 euro ( płatne na miejscu w chacie) + 1 dzień w przedpłacie
rezerwacyjnej
3. Koszty zakwaterowania i wyżywienia wynoszą: 22 euro/dzień od osoby.
4. Uczestnicy organizują dojazd do chaty Na Konci Śveta w Vychylowce we własnym zakresie !!

IV. Uwagi organizacyjne
1. Uczestnik w TSN „BESKIDY – 2019” bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i powinien
posiadać opłaconą polisę ubezpieczeniową NNW od uprawiania narciarstwa rekreacyjnego,
2. Uczestnik winien posiadać: plecak, sprawny sprzęt narciarski (narty: ski-tury, beck cantry),właściwe
zimowe wyposażenie i ekwipunek, sprawną latarkę i zapasowe baterie, indywidualną apteczkę pierwszej
pomocy,
3. Uczestnik TSN „BESKIDY – 2019” jest zobowiązany w trakcie trwania wycieczek narciarskich
przestrzegania poleceń organizatora – koordynatora imprezy,
4. Organizator-koordynator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy lub jej skrócenia w przypadku

niesprzyjających warunków atmosferycznych, zagrażających zdrowiu i życiu uczestników,
4. Brak warunków narciarskich (mała grubość pokrywy śnieżnej) może spowodować zmianę trasy
narciarskiej na trasę pieszą,
5. Uczestnicy TSN „BESKIDY – 2019” zobowiązani są w razie nieszczęśliwego wypadku udzielić
poszkodowanemu pierwszej pomocy i powiadomić służby ratownicze GOPR tel. alarm. 985,
601 100 300. 112
6. Dodatkowych informacji udziela Kol. Edmund Brzozowski tel. kom. 602 239 442 po godz. 20,00, e-mail:
edal@o2.pl oraz biuro Oddziału PTTK Bielsko-Biała w godz. 12.00–15.00 od wtorku do piątku.

V. Program tras TSN „BESKIDY – 2019”
Dzień 1 środa 09.01.2019r.
Przyjazd uczestników spotkania i zakwaterowanie w chacie „ Na Konci Śveta” VYCHYLOVKA
Przysiółek MAZUROVCI. Program turystyczny i narciarski indywidualny. O godz.18.00
obiadokolacja i spotkanie z organizatorem-koordynatorem imprezy, ogłoszenie otwarcia TSN
„BESKIDY - 2019”
Dzień 2 czwartek 10.01.2019r
Przejazd uczestników na nartach po trasie narciarskiej: chata Na Konci Śveta – Kikula – przeł.
Przegibek – schr. PTTK Przegibek – Majów – powrót do chaty Na Konci Śveta.
Dzień 3 piątek 11.01.2019r.
Przejazd uczestników na nartach po trasie: chata Na Konci Śveta – Sudovci – dukt leśny – Wlk.
Rycerzowa – bacówka PTTK „Rycerzowa”- przeł. Przysłop – Sudovci – chata Na Konci Śveta
Dzień 4 sobota 12.01.2019r.
Przejazd uczestników busem do Vychylovka Muzeum Wsi Kysuckiej – przejazd narciarski po trasie
drogi technicznej i torami zabytkowej kolei wąskotorowej na sedlo (przeł.) Beskid. Granica
geograficzna pomiędzy Beskidami Kysuckimi a Beskidami Oravskimi. – powrót szlakiem
czerwonym do Vychylowki – przejazd busem do chaty Na Konci Śveta
Dzień 5 niedziela 13.01.2019r.
Po śniadaniu ok. godz. 9.00 zakończenie TSN „BESKIDY – 2019”, opuszczenie przez uczestników
chaty Na Konci Śveta i rozjazd do domu. Indywidualny program narciarski na nartach ski i
biegówkach w Ośrodku Narciarskim Oszczadnica DEDOVKA lub Oszczadnica LALIKI
Organizator-koordynator: KTN O/PTTK
„PODBESKIDZIE”
w Bielsku-Białej
UWAGA!

Obowiązujące mapy turystycznne:
1. Kysucke Beskydy – Velka Raća 1: 50 000
2.Beskid Śląski, Beskid Żywiecki 1 :50 000

KARTA ZGŁOSZENIA
Towarzyskie Spotkania Narciarzy
„BESKIDY 2019”
9-13.01.2019 r.
Lp.
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Razem
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej w
celach statutowych i przyjmujemy zapewnienie Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE w Bielsku-Białej, że dane te nie
zostaną udostępnione innym firmom bez naszej zgody i że będziemy mieli możliwość wglądu i wprowadzenia korekty
własnych danych w bazie Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej

Imię i nazwisko kierownika drużyny: …..............................................
Miasto zamieszkania: …..............................................
Tel:

….............................................,

Email: …..............................................
Oświadczamy, że znamy treść Regulaminu TSN „Beskidy 2019” i zobowiązujemy się do jego
przestrzegania.

….........................................
Data i miejscowość

….................................................
Podpis kierownika drużyny

