Regulamin XVI Przewodnickiego Śpiewogrania – Karpaty 2020
1. Organizator: Koło Przewodników Turystycznych im. Henryka Czyby
przy Oddziale PTTK w Tychach
2. Termin:

24.01-26.01.2020

3.. Miejsce:

BESKID SĄDECKI - Krynica Zdrój, OSW GALICYA, ul. Wysoka 24
zakwaterowanie w pokojach z łazienkami
kontakt: +48 18/4715612, +48/798 600 840
www.galicyakrynica.pl

4. Planowany program imprezy:
24.01.2020

25.01.2020

8,00

26.01.2020
śniadanie

autokarowo

9,00

ok. 11,00

"wyprawa" na
Jaworzynę Krynicką

13,00

na "wyprawie"

18,00
19,00
19,30

obiadokolacja
"bucynie" nocne

5. Zgłoszenia

pieszo
spacerem przez
Berest, Kamianna,
Krynicki Zdrój
Grybów, Nowy Sącz
i na Górę Parkową
w terenie j.w.
UWAGA: kolejność, ilość miejsc zwiedzanych podczas
wycieczek uzależniamy od warunków atmosferycznych
oraz ilości uczestników
w czasie wycieczki
ciepłe danie na rozstanie
ok.13,00-13,30 ciepłe danie
powrót do ośrodka
kolacja i nocne "bucynie"

- zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się na „karcie zgłoszenia” załączonej
do Regulaminu w terminie do 20 listopada 2019 przesyłamy na adres:
saszanka@o2.pl lub fax 32/3232463
- wpłaty prosimy regulować po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do udziału
w „Przewodnickim Śpiewograniu", które zostanie przesłane na wskazany w karcie
uczestnictwa mail,
Terminy wpłat:
- do 25 listopada 2019 - zaliczka min.100,- pozostałą część wpłaty należy uregulować w terminie do 05 stycznia 2020r.

O przyjęciu do udziału w „Przewodnickim Śpiewograniu” decyduje:
- w pierwszej kolejności tradycja ☺
- następnie - ze względu na ograniczoną ilość miejsc - kolejność zgłoszeń

6. Wpisowe:

375,- zł - należy wpłacić na konto:
PTTK Tychy,
Barona 30/209
40 1050 1214 1000 0023 3952 9972
z dopiskiem ”Przewodnickie Śpiewogranie”

.

7. W ramach wpisowego:
2 noclegi, 24/25.01.2020r i 25/26.01.2020r,
2 śniadania 25.01.2020r i 26.01.2020r,
1 obiadokolacja 24.01.2020r,
2 ciepłe dania 25.01.2020r i 26.01.2020r
1 kolacja 25.01.2020
przejazdy autokarem, wstępy do zwiedzanych obiektów
kawa, herbata na wieczornych posiadach (lekarstwa, napoje we własnym zakresie
oraz wg własnych potrzeb, niedomagań i możliwości);

8. Ze sobą należy zabrać:
że dobry humor – pisać nie trzeba;
kalafonię, oliwę z oliwek, jajka tudzież inne mikstury dla poratowania strun głosowych;
i co se tam jeszcze chcecie…. :)))
WSTĘP DO OŚRODKA ZA OKAZANIEM TRADYCYJNEGO ŚPIEWNIKA!!!
dla koleżanek i kolegów, którzy z różnych względów nie posiadają śpiewników
cena promocyjna 3,51€
wstęp bez śpiewnika podlegać będzie karze grzywny w wysokości 5! zł
(po uregulowaniu grzywny - śpiewnik uczestnik otrzymuje gratis)
9. Uczestnicy na czas imprezy ubezpieczają się we własnym zakresie
(uwzględniając zasady PTTK)!!!!

10. DO ZOBACZENIA PRZY NUTKACH
11. Ewentualne pytania proszę kierować do:
Ewa Rzepisko tel. 601-402-645, mail: saszanka@o2.pl
Jacek Bar, tel 600-809-683

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KARTA ZGŁOSZENIA
Poniższe dane będą wykorzystane tylko i wyłącznie dla celów organizacyjnych „XVI Przewodnickiego Śpiewogrania”

Nazwisko i imię

Tel. kontaktowy,

adres e-mail

Region, miejscowość reprezentowana

