
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY ORAZ O STANIE ZDROWIA DZIECKA

W dniu 30 września 2017 r. (tj. sobota), w ramach działalności Gimnazjalnego Klubu Górskiego, odbędzie się wycieczka górska 
(rajd PTTK) na Stożek Wielki.

 

Cena wyjazdu wynosi  12 zł, obejmuje ona przejazd autokarem oraz ciepły posiłek na mecie rajdu (w schronisku na Stożku).
 

              Trasa wycieczki:
Ustroń  Polana –  Czantoria Wielka – Przeł. Beskidek – Szoszów Wielki - Schronisko PTTK na Stożku (posiłek)  – Wisa Głębce

 

Całkowity czas wędrówki (wg przewodnika) to 6h, całkowita długość trasy pieszej to 17,5 km.
Zbiórka przed wyjazdem odbędzie się przed budynkiem gimnazjum o godzinie  6 10 . Wyjazd autokaru nastąpi o godzinie  6 15 .
natomiast powrót w okolicach godzin 15-16 . Godzina powrotu zależy od wielu czynników (tempo marszu uczestników, 
warunki pogodowe, natężenie ruchu na drogach).  
 

Dziecko powinno być ubrane stosownie do zmiennych warunków pogodowych. W plecaku powinny się znaleźć: ciepłe okrycie, 
peleryna przeciwdeszczowa, czapka, kanapki, ciepła herbata w termosie, woda, słodycze. Obuwie uczestników powinno być 
odpowiednie do górskich wędrówek – na twardej podeszwie. 
W przypadku osoby nie spełniającej wymienionych wymagań co do wyposażenia, kierownik wycieczki i opiekunowie mają prawo 
nie wyrazić zgody na jej udział w wycieczce.

 

W przypadku bardzo złych warunków pogodowych (deszcz) trasa zostanie skrócona (krótsze dojście na Stożek z Wisły). 
Będzie można zebrać punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej (29 punktów).

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …...…...…...…...…...…...…...…...…...   w wycieczce turystycznej (rajd PTTK)
 

organizowanej w ramach działalności Gimnazjalnego Klubu Górskiego, która  odbędzie się  30 września 2017 r. (tj. sobota). 
 

Oświadczam również, że moje dziecko jest zdrowe i nie posiada żadnych  przeciwwskazań do uprawiania turystyki górskiej.
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